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De senaste årtiondenas ökade konkurrens och foku-

sering på kostnadsnedskärningar har lett till en ensidig fokusering på effektivisering genom funktionell
specialisering, hierarkisk kontroll och att minimera
avvikelser ifrån planer – en effektivitetslogik. De flesta organisationer är idag inte speciellt bra på att upptäcka, välja och att ta tillvara nya möjligheter. Organisationer är ofta fångade i sina historiska framgångar, i starka processer eller etablerade rutiner och
avsaknad av en kreativ logik.
Kreativ logik fokuserar att tänka utanför ramarna och ifrågasätta det existerande. Detta påminner
mycket om den roll som konst och kultur ofta tar sig.
Effektivitetslogik fokuserar snarare effektivt genomförande av det gällande. Här ryms förbättringar av
det gällande men sällan innovativa hopp i utvecklingen. Samtidigt kräver en hållbar och innovationsbaserad tillväxt, en balans mellan styrande logiker, mellan kreativ och effektivitetslogik. Det handlar inte om
antingen eller, utan om både och.
Förekomsten och utvecklingen av den kreativa
logiken utgör för många verksamheter den grundläggande förutsättningen för att kommersiella innovationer kan tas fram och därmed underlaget till en uthållig verksamhet, såväl affärsmässigt som mänskligt
resursmässigt. airis-projektet i Västra Götalands
regionen visar att samarbetet mellan olika yrkesgrup116
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per och individer verksamma inom kultursektorn skapar möjligheter för att vidareutveckla den kreativa
logiken på arbetsplatsen.
Denna kreativa logik underbyggs av att det som
vi har benämnt arbetsplatsens »komfortzon« utvidgas genom att medarbetarna tränas i att tänka i nya
banor och att successivt ifrågasätta rådande förhållanden. I ett samhälle som kännetecknas av allt snabbare
förändringar är en utvidgad komfortzon att betrakta som en organisatorisk resurs. Studien ger därmed
en indikation om att det finns goda förutsättningar
för att fördjupa samarbetet mellan organisationer och
företag och personer med konstnärlig kompetens.

*
För mer information kring airis-projektets bakgrund och
sammanhang, följer nedan avsnittet »airis – toppen av ett isberg«
av Pia Areblad.

AIRIS – toppen av ett isberg
airis genomfördes första gången 2002. Sedan dess har vår metod
resulterat i ungefär 30 inslag i media per år – i tidningar, tv och radio.
Det vi läser och hör om är spännande, omtumlande och oväntade
möten mellan konstnärlig kompetens och arbetslivet. I dessa skildringar verkar det ofta vara enkelt och hanterbart att driva airis. Nästan som om det bara är att sända ut en konstnär till en arbetsplats på
vinst eller förlust. Ingenting kunde vara mer fel.
airis är i själva verket toppen av ett isberg – och utan en stark,
omfattande och professionell bas skulle metoden inte vara så fram117
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gångsrik som den är. Bakom airis finns en organisation som arbetar
metodiskt för att bygga en långsiktig hållbar struktur för kompetensflöde mellan kultur och arbetsliv. Det är en organisation som bidrar
med sådant som projektledning, processtöd, metodutveckling, forskning och unik erfarenhet.
Det här är ett försök att ge en bild av det som ligger bakom airis;
det som är dolt under ytan.
Brygga mellan aktörer

Sedan 1999 har tillt 1 i uppdrag från Västra Götalandsregionen att
utveckla gränssnittet mellan arbetslivet och kultursektorn. Vi arran
gerar eller producerar inget själva utan är en brygga mellan olika aktörer. Mellan 2001 och 2008 har omsättningen åttadubblats och självfinansieringsgraden gått från 0 procent till 65 procent. Organisationen omsätter idag cirka 9 miljoner kronor.2 En förutsättning för denna utveckling är den dialog som vi hela tiden för med regionens kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd och vårt nära samarbete
med medlemsorganisationerna.
Kultur som drivkraft

tillt vill bidra till att konst och kultur utvecklar organisationer och
företag – och tvärtom. Fokus ligger på att utveckla konstnärliga metoder som relaterar till de behov som finns på en arbetsplats. Det har
bland annat inneburit ett stort arbete gällande vokabulär, fortbildning av kultursektorn och att utveckla en mätbarhet för de effekter
våra metoder ger.
Idag är det vanligt att vi skriver kreativitetsplaner för en kommun
eller en verksamhet. Tre nivåer omfattas i planen. Det grundläggande
är att kommunen eller företaget utser kreativa supportrar bland sina
medarbetare.3 Dessa supportrar fortbildar tillt kontinuerligt i samverkan med regionens kulturliv. Många företag och organisationer
har redan friskvårdsinspiratörer som ska uppmuntra medarbetarna
till fysisk aktivitet. Samtidigt får konstens förmåga att generera motivation, mening och sammanhang en allt större betydelse i arbetslivet.
Det är här de kreativa supportrarna kommer in.
Nästa nivå i planen är att skräddarsy konstnärliga inslag till arbets
118
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livet.4 Utifrån de behov verksamheten har tar vi fram förslag där
konstnärer från olika discipliner bidrar till att nå målen. Avgörande
för kvalitativa kulturinsatser i arbetslivet är den matchning och det
stöd vi ger till konstnären som verkar på arbetsplatsen.
Det är på nästa nivå som airis – vår mest genomgripande metod –
finns.5 airis påverkar i första hand innovationsförmågan i en verksamhet men berör också andra områden. Målsättningen med airis är:
* Kulturpolitisk – att skapa nya gränssnitt mellan kulturliv och
arbetsliv inom privat och offentlig sektor.
* Näringslivspolitisk – att utveckla arbetsplatsens kreativa potential
och därmed stärka dess konkurrenskraft.
* Konstpolitisk – att utveckla konstnären och inspirera till nya
arbetsmetoder.
Friskt och framgångsrikt arbetsliv

Det är viktigt att airis inte har ett arbetsmarknadspolitiskt syfte eller
uppdrag. Om arbetslivet upplever att konst och kultur används för
att konstnärer ska få nya jobb så underminerar det den långsiktiga
utvecklingen av samarbetet. Vi betonar i stället att dagens arbetsliv
inte har råd att inte ta tillvara på den kompetens som finns inom konst
och kultur för att generera ett friskt, framgångsrikt näringsliv. Med
detta som grund tas den konstnärliga kompetensen på allvar.
airis innebär att konstnären kommer in som en kreativ katalysator för att belysa frågor från en annan synvinkel, inspirera till andra
samtal och spegla verksamheten. Konstnären är anställd av tillt på
20 procent i tolv månader. En dag i veckan under åtta av dessa månader förläggs till en arbetsplats.
Projektet börjar med en introduktionsfas där konstnären med hjälp
av en intern projektgrupp läser av verksamheten. Efter två månader
formuleras gemensamt en handlingsplan med de områden konstnären ska fokusera på. Handlingsplanen genomförs sedan under kommande sex månader.
Projektet ramas in av ett omfattande processtöd från tillt och
tre större seminarier som samlar de medverkande i alla airis-projekt
under året.6 Under årets gång genomförs också fortbildningsdagar
löpande för konstnärsgruppen.
119
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I slutfasen av airis skriver tillt en handlingsplan med företaget
för att se hur de själva kan bära vidare airis-processen. De flesta verksamheter som genomfört airis har kreativa supportrar som fortbildas
kontinuerligt. Många verksamheter väljer också att ta in konstnärer
från olika discipliner och använder då tillt:s rådgivande funktion.
Konstnärens roll

I airis använder konstnären i första hand inte sina tekniska konstnärliga verktyg utan sitt seende och sätt att läsa av samhället eller en
arbetsplats. Ibland blir konstnären använd som biktperson och ventil
för konflikter. För att kunna hålla distans och bidra med nya perspektiv krävs en stark konstnärlig integritet, ett genuint lyssnande – och
inte minst ett stort externt processtöd till konstnären.
Vi har sett att ett flertal av de konstnärer vi arbetat med genom
airis har fått en tydligare bild av sin kompetens. Några har uttryckt
att projektet utvecklat dem avsevärt konstnärligt. Flera av dem har
fått ytterligare uppdrag som en direkt följd av medverkandet i airis.
De flesta går vidare och arbetar inom ramen för vårt arbete med skräddarsydda konstnärliga insatser i arbetslivet.
Det finns oanade möjligheter i att låta kulturell och konstnärlig kompetens implementeras i arbetslivet. Men för att det ska fungera krävs en
stark organisation som driver verksamheten och ger stöd åt både konstnärer och arbetsliv. En sådan organisation är tillt – och det är också grunden för framgångarna med airis.
Pia Areblad, vd tillt ab

Behovet av en ny, kreativ logik
I den offentliga debatten påtalas det ofta att Sverige, som ett litet,
högteknologiskt och i högsta grad exportberoende land, måste upprätthålla sin kreativa och innovativa förmåga. Bland annat det svenska välfärds- och transfereringssystemet gör att svensk arbetskraft har
endast begränsade konkurrensfördelar som låglöneland och nyckeln
till ett fortsatt svenskt välstånd ligger i förmågan att utveckla och bibehålla kreativiteten. Sverige har i mångt och mycket utvecklats från att
ha varit ett fattigt jordbruksland till en ledande industrination under
120
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efterkrigsperioden på basis av de »snilleindustrier« som utvecklats
utifrån enskilda uppfinnares och entreprenörers god idéer. Det svenska näringslivet kännetecknas emellertid av en fortlöpande rationalisering och kostnadsjakt och i dessa miljöer är det svårt att upprätthålla
en kreativ logik, förmågan att tänka i nya banor och att experimentera
med nya arbetsmetoder eller produkter.
De senaste årtiondenas ökade konkurrens och fokusering på kostnadsnedskärningar i både privata företag och offentliga organisationer har lett till en ensidig fokusering på effektivisering genom funktionell specialisering, hierarkisk kontroll och att minimera avvikelser ifrån planer, dvs. vad som skulle kunna kallas en effektivitetslogik.
De flesta organisationer är idag inte speciellt bra på att upptäcka, välja
och att ta tillvara nya möjligheter trots strategier som fokuserar nödvändigheten att konkurrera genom ständig innovation och trots stora
investeringar i forskning med den uttalade uppgiften att kontinuerligt
söka efter nya koncept för att förnya produktportföljen. Organisationer är ofta fångade i sina historiska framgångar, i starka processer eller
etablerade rutiner och avsaknad av en kreativ logik.
Främjandet av hållbar och innovationsbaserad tillväxt är idag utpekat som en nyckelfråga i många industrialiserade länder. En hållbar
och innovationsbaserad tillväxt kommer att kräva en balansering av
olika intressenter och styrande logiker. En misslyckad balansering på
individuell nivå kan resultera i ökad arbetsintensitet, begränsad kreativitet, rigida processer och strukturer, stress och ohälsa. På en organisatorisk nivå kan detta leda till en minskad innovativ förmåga, minskade marknadsandelar och minskad lönsamhet.
Förekomsten och utvecklingen av den kreativa logiken utgör för
många verksamheter den grundläggande förutsättningen för att kommersiella innovationer kan tas fram och därmed underlaget till en
uthållig verksamhet, såväl affärsmässigt som mänskligt resursmässigt.
Det handlar därför inte bara om verksamhetens långsiktiga ekonomiska uthållighet utan en grund för denna är såväl förmågan att vara
innovativ och ständigt lära nytt, som att människor är motiverade och
blir bekräftade att tänka och handla utanför de existerande ramarna.
Traditionellt har ledarskapsteorier och metoder ofta fokuserat på
stabila situationer. Idag i kanske än högre grad än tidigare är verklig121
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Tabell 1 Jämförelse mellan effektivitetslogiken och den kreativa logiken.
Effektivitetslogik	Kreativ logik
Fokus på att minimera avvikelse ifrån
uppsatta planer och budgetar

Planer och budgetar är nödvändiga men det viktigaste är det
kontinuerliga experimenterandet
och de framväxande resultaten

Osäkerhet ska minimeras genom 	Osäkerhet upplevs vara en förutsättett rigoröst planeringsarbete
ning för att utveckla nya tankebanor
och att hitta nya möjligheter
Komplexitet hantera bäst genom 	Komplexitet hanteras genom att ge
nedbrytning
många helhetsbilder
Effektivitet uppnås genom funktionell 	Gränsöverskridande möten och
specialisering och minimerade
kombinationer av kompetenser och
beroenden mellan arbetsgrupper
perspektiv är en förutsättning för
framgång
Beslut fattas på i förväg ekonomiskt 	Beslut fattas utifrån resultaten av
mätbara data
experimenterande

heten snarare dynamisk och behovet stort av ett ledarskap som kan
hantera denna föränderlighet. För att kunna hantera den dynamiska
situationen som dagens och framtidens privata företag och offentliga
organisationer befinner sig i krävs såväl att den interna effektiviteten
hanteras genom till exempel modeller för organisatoriskt lärande och
kompetensförsörjning, som den externa effektiviteten genom organisationens flexibilitet och innovationsförmåga.
Kreativitetens betydelse för innovationsförmågan

Den vetenskapliga litteraturen om kreativitet och dess betydelse för
innovationsförmågan är tämligen omfattande. Detta kapitel syftar
inte till att redogöra för denna litteratur men några operativa definitioner är på sin plats för att möjliggöra en fortsatt diskussion om
airis-projektet. »Vi betraktar medarbetarkreativitet som produktionen av idéer, produkter, eller processer som är (1) nya eller originel122
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la, och (2) potentiellt användbara för organisationen, »skriver Madjar,
Oldham och Pratt (2002, s. 757). Shalley och Gilson (2004) utvecklar
detta resonemang:
Färdigheter som är relevanta för kreativitet kan definieras som förmågan
att tänka kreativt, generera alternativ, deltaga i divergerande tänkande,
och att avstå alltför förhastade bedömanden. Dessa färdigheter är nödvändiga då kreativitet kräver en kognitiv-perceptuell stil som involverar
samlandet och tillämpandet av rikhaltig information, ett detaljerat minne, användandet av lämpliga verktyg och modeller, samt förmågan och
benägenheten till djup koncentration under långa tidsperioder.
Shalley & Gilson, 2004, s. 36

I detta perspektiv är förmågan att tänka »avvikande« och att integrera
många olika till synes disparata element en central förmåga i kreativt
tänkande. Dessa sorts definitioner är emellertid inte av nödvändighet
enkla att omsätta till organisatoriska praktiker. Om man vill öka den
kreativa förmågan i ett produktutvecklingsteam så är dessa sorts definitioner av begränsat praktiskt värde.
Olika utbildningsprogram kan syfta till att utveckla den kreativa förmågan genom användandet av olika metoder och modeller och
ledarskapet i ett företag kan betona värdet av att experimentera och
tänka i nya banor (Amabile, 1997), men till syvende och sist är det inte
helt lätt att frambringa kreativitet i en miljö som tidigare inte betraktats som speciellt kreativ vare sig av dess egna medlemmar eller från
utsidan. Detta behöver dock inte innebära att det inte går att öka det
kreativa tänkandet.
Estetisk kunskap och dess betydelse för kreativiteten

Den tyske diktaren Friedrich Schiller är möjligen den tänkare som starkast betonat värdet av ett estetiskt tänkande och en estetisk skolning i
ett modernt och demokratiskt samhälle. I sina »estetiska brev«, först
publicerade 1795, som urspungligen skrevs för en dansk prins vid hovet
i Köpenhamn, påtalar Schiller att man för att kunna bli en rationellt tänkande människa först måste lära sig tänka och uppskatta estetiska kvaliteter i tillvaron. Hos Alexander Baumgarten, Immanuel Kants lärare,
123
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är inte begreppet estetik någonting som är separerat från de rationella
mänskliga förmågorna utan avser förmågan till perception.
I det samtida tänkandet har estetiken blivit marginaliserad och
förvisad till specialområden inom konst, arkitektur och design.
Idag finns det emellertid en del organisationsforskare som talar om
»estetisk kunskap« som central för att vara kreativ inom vissa området. Erik Piñeiro (2007) visar exempelvis att dataprogrammerare som
använder sig av högt specialiserade datakoder för att instruera hur
mjukvaran ska fungera i många avseenden har starka estetiska pre
ferenser för hur koden ska skrivas. På samma sätt menar Ewenstein
och Whyte (2007) som studerar arkitektarbete att, estetisk kunskap
är en förmåga att använda mänskliga kompetenser som faller utanför
det konventionella tänkandet. Estetisk kompetens är här inte begränsad till frågor om design eller konstnärlig verksamhet utan utgör en
mängd kompetenser som faller utanför de mer konventionella kategorierna (Styhre och Eriksson, 2007). Förespråkarna av begreppet
estetisk kompetens, eller estetisk kunskap, menar att kreativt arbete
i mångt och mycket är en effekt av förmågan att tänka utanför de för
givet tagna kategorierna och att integrera olika kunskapsbaser.
I den senaste vågen av litteratur som betonar kreativitet i regioner
och organisationer, såsom Richard Floridas omdebatterade The rise
of the creative class, så utgör estetisk kompetens en viktig och ofta förbisedd resurs i samhället. Florida menar att dels kan kreativiteten som
sådan utvecklas, såväl kollektivt som individuellt, utifrån ett utökat
estetiskt tänkande och kunnande, dels attraheras medlemmar av den
så kallade kreativa klassen av att intellektuellt utmanas av kreativa
människor som finns i närmiljön. Städer som Austin i Texas, Seattle
i Washington, och San Francisco i Kalifornien är alla högt rankade i
Floridas kreativitetsindex. Dessa städer erbjuder miljöer där det dels
finns en kritisk massa av specialiserade individer inom ett område,
dels finns en blandning av personer som är verksamma inom kreativa yrken och miljöer. Floridas idéer har fått ett politiskt genomslag
åtminstone på idéplanet, men det är dock inte helt oproblematiskt
att konstruera en kreativ miljö utifrån Floridas vetenskapliga modeller. Vad som kännetecknar den kreativa klassen är dess rörlighet och
förmåga att anpassa sig till nya förhållanden och när nya alternativ
124

Inlaga Kulturens kraft.indd 124

10-03-10 09.05.24

k r e a t i v l o g i k , k o mf o r t z o n e r …

dyker upp kan såväl företag som enskilda individer flytta på sig.
Vad som däremot kan göras och vad som har gjorts, bland annat inom
ramen för det så kallade airis-projektet, är att försöka skapa arenor
där företrädare för kreativa verksamheter såsom musiker, koreografer,
skådespelare och författare möter människor som är verksamma i miljöer som inte regelmässigt associeras med kreativt arbete. Försök att
sammankoppla dessa både »världar« (Becker, 1982) ska dock inte ses
som någon form av förtäckt biståndsprojekt för att hjälpa ekonomiskt
utsatta konstnärer, utan som försök till att utnyttja en samhällsresurs
som är förhållandevis begränsat utnyttjad. Menger pekar på alla de
kvalifikationer och egenskaper som konstnärer tenderar att ha:
Konstnärer är en yrkeskategori som är yngre än genomsnittet i arbetskraften, är bättre utbildad, är koncentrerad till ett mindre antal storstadsregioner, har en högre grad av självanställning, högre grad av arbetslöshet, och är verksamma under olika former av begränsningar i arbetstiden
(icke frivillig deltid, tillfälliga anställningar, begränsningar av arbetstiden) och har oftare flera arbeten parallellt.
Menger, 1999, s. 545

Denna grupp av yngre och välutbildade människor har mycket att
lära medarbetare på svenska arbetsplatser. Om inte annat så omfattar konstnärliga utbildningar i regel element av kreativt tänkande och
innovativa idéer. Spridningen av metoder och tekniker för att vidareutveckla sådana verksamheter kan vara ett bland många bidrag ur ett
utvecklat samarbete mellan konstnärer och andra yrkesgrupper. Sammantaget finns det mycket att vinna på att arbeta över professionsgränserna men svårigheterna att hitta kontaktytor har lett till att nya
initiativ av typen airis har initierats.
Studiens metodik

Kapitlet redogör för det så kallade airis-projektet (Artists in residence) som bedrivits inom ramen för Skådebanan Västra Götalands verksamhet (numer tillt ab) sedan 2002. Studien har bedrivits under
åren 2005 till 2008 av främst Michael Eriksson.
Utifrån önskemålet om att belysa effekterna på arbetsplatserna i kvantitativa termer, konstruerades en enkät med hjälp av etablerade index.
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airis hade vid denna tidpunkt endast genomförts en gång i full skala
(med åtta arbetsplatser), varför undersökningen gjordes bred. Utifrån
frågeställningen Hur påverkas en arbetsplats av en intervention baserad på
konst och kultur? hämtades index från etablerade instrument inom förändrings- och utvecklingsarbetsfältet, med hög prognostisk validitet.
Inledningsvis, 2005, lämnades enkäten ut till cirka tjugofem anställda i varje deltagande organisation, vid tre tillfällen under det år som
respektive organisation deltog i airis. Härigenom erhölls data vid
uppstartstillfället, mitt i projekttiden, samt vid projektavslut. Kvantitativ data kompletterades med observationer på de olika arbetsplatserna vid två tillfällen under projektets gång. Misstankar om att enkätens omfattning i kombination med projektets tidsramar kunde leda
till »enkättrötthet« hos respondenterna samt ett upplevt behov av
kompletterande kvalitativa data för att kunna fördjupa analysen, gjorde att enkäten endast användes vid två tillfällen från och med år 2006,
vid uppstart respektive avslut, i varje organisation. I samband med
enkätmätningarna infördes samtidigt intervjuer med ett fåtal representanter för respektive organisation i syfte att ge lite mer »kött på
benen« kring förhållandena på arbetsplatsen avseende de delar som
enkäten belyste.
Från och med 2006 begärdes även statistiska data in från de deltagande organisationerna avseende rapporterad sjukfrånvaro. Data
som efterfrågades var (sjuk)frånvaron månadsvis under projekttiden samt närmast föregående tolvmånadsperiod, för den deltagande enheten samt för hela organisationen. Detta visade sig dock svårt
i många organisationer och först i Vara kommuns implementation av
airis, Genklang Vara, kunde jämförbar data erhållas. Genklang Vara
genomfördes två år i rad, varför data även erhölls för året efter genomfört airis-projekt i hälften av organisationerna.
Studiens resultat

Resultaten baseras främst på de kvantitativa data som samlats in i
airis 2005–2008 samt Genklang Vara 2006–2008. De analyser och
mätningar som använts för att försöka fånga interventionens påverkan är exempelvis:
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* Organisatoriskt klimat för kreativitet och innovation (Ekvall,
*
*
*
*

1996).
Förekomsten av offensiva och defensiva handlingsrutiner (Kylén,
1999).
Hanteringen av komplexitet och osäkerhet (Adler, 1999).
Synen på planering och effektivitet (Adler, 1999).
Typ av förändringsstrategi (Norrgren, Hart, Schaller, 1996).

Enkätsvaren visar på två signifikanta skillnader mellan före–efter
(p <.05) och två tendenser (p <.10):
1. Vid eftermätningen träffar man oftare nya människor och får nya
perspektiv på sitt arbete (t = 2,43, p <.05).
2. Vid eftermätningen bryter man oftare de konventionella mönstren (t = 2,36, p <.05).
3. Det finns en tendens att man vid eftermätningen beskriver en bra
chef som kan se nya möjligheter och anpassar verksamheten till det
(p<.10).
4. Det finns en tendens att motstånd förekommer i mindre utsträckning vid eftermätningen (p<.10).
Vidare kan vi konstatera att 4 av 5 anser att airis gett ett positivt
bidrag till arbetsklimatet och samarbetet inom arbetsplatsen, och mer
än en tredjedel av medarbetarna svarar att airis bidragit i ganska eller
mycket hög grad till:
* förbättrat samarbete
* förbättrat arbetsklimat
* ökad kvalitet
* ökad produktivitet.
Slutsatserna avseende sjukfrånvaron är osäkra dels på grund av det
begränsade antalet observationer (resultaten baseras på arton av Vara
kommuns cirka 40 arbetsplatser), dels då det är sannolikt att sjukfrånvaron påverkas av många faktorer. Förändringarna i sjukfrånvaron visar att korttidssjukfrånvaron i genomsnitt och hos flertalet av
arbetsplatserna, utvecklats mer positivt än inom Vara kommun i stort,
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under det år man genomfört sitt airis-projekt. Dock verkar förändringen inte vara beständig efter projektets avslutande.
De rent kvantitativa mätningarna av arbetstrivsel, sjukfrånvaro
och andra viktiga arbetsmiljömässiga och psykosociala faktorer ger
vid handen att denna sorts initiativ har en svag, men positiv effekt. Den
stora fördelen ligger dock, menar vi, inom de faktorer som rör förmågan till nytänkande och kreativ förmåga. Utifrån de resultat som presenteras i detta kapital är det rimligt att dra slutsatsen att arbetet med
att integrera konstnärer i en specifik arbetsmiljö under en viss tidsperiod har positiva och önskvärda effekter på såväl kort som längre sikt.
Några exempel från AIRIS

En enhet bestående av två kommunala skolor samarbetade i ett airisprojekt med en musiker. Det som drev konstnären var övertygelsen
om att kulturen, kreativiteten och skapandet stärker och utvecklar
både individer och samhälle: »Genom en process som airis möter
man andra sidor både hos sig själv och hos andra«. Med mottot »Allt
är rätt på olika sätt« valde musikern att tillsammans med arbetsplatsen arbeta med måleri.
Initialt arbetade konstnären med att skapa tillit och att lyfta fram
fördomar i arbetsplatsens vardag. Detta innebar till exempel att varje
sammankomst började med »nytt och bra«. Deltagarna samlades i en
ring och delgav varandra vad som är »nytt och bra för mig just idag«.
Därefter öppnade konstnären upp för tankens kraft genom ett studiebesök i kreativitetens boning, som konstnären kallade det, i form av
en avslappningsövning. »Tänk så det blir« kom enhetens projekt att
heta.
En måleriövning kunde sedan vara att måla ett träd, ovetandes om
att man sedan skulle förklara bilden som om det vore ett självporträtt.
»För oss är det jätteviktigt att träna oss i att tänka nya tankar. Vi är en
liten enhet och vi måste vara duktiga på att vara flexibla och hitta lösningar«, säger enhetschefen. »Vi kan inte komma tillrätta med dagens
problem med hjälp av gårdagens idéer. Vi måste våga lämna vår trygghetszon.«

*
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»Kostigar« kallar chefen för en annan kommun de mönster och beteenden som en organisation lätt fastnar i. Positioner och relationer har
en tendens att cementeras och reproduceras i stället för att förnyas
och fördjupas. I detta airis-projekt ville man förnya kommunens ledningsfunktion och få cheferna att verka på en gemensam ledningsnivå, med ett stärkt helhetsperspektiv, i stället för att tänka i stuprör.
En traditionell konsult hade blivit förutsägbart och oengagerande
för gruppen. Genom att i stället ta in en skådespelare genom ett airisprojekt, var man i stället tvungna att själva vara delaktiga och anpassa processen utefter vägen. Så småningom landade man i att det var
tillitsbyggande man skulle arbeta med och man formulerade en verksamhetsidé baserad på termen »tillit«. »Efter många diskussioner om
vad tillit betyder i vår verksamhet, finns nu förutsättningarna för att gå
utanför sig själv och se till helheten«, säger en av cheferna. Kommunchefen brukar jämföra med en toppsten när man bygger valv. Utan
toppsten – och utan tilliten – rasar hela konstruktionen.

*
På en annan arbetsplats, en avdelning inom en stor privat koncern,
var de 45 anställda påfallande prestationsinriktade, fokuserade på fakta och vana att arbeta mot tydliga mål. Konstnären, i form av en dansare, började tidigt att tillsammans med avdelningen träna kommunikation med och genom kropparna. Det var inte helt lätt för människor
som var vana vid att det centrala var vad hjärnan presterade. Konstnären förklarade att tanken med övningarna var att träna det som är
nödvändigt i dansen – och i en projektinriktad verksamhet, som avdelningens: att leda och att följa, att lita på sig själv och på andra, att samspela och improvisera.
Utöver den fysiska kommunikationen har avdelningen arbetat
både med samtal och forum för idéutbyte och kreativitet och med
fotoprojekt och bildkonst. »Det har varit bra verktyg för att diskutera
vårt sätt att arbeta och lyfta fram sidor hos oss själva och verksamheten
som det är lätt att glömma bort«, säger chefen. »Risken är att vi tappar
bort vår kreativitet och förmåga att tänka fritt. Jag tror att vi blir bättre
på det vi gör genom att ibland göra något annat. Det vi ska göra nu är
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att bygga in system i vår vardag som gör att vi blir bättre på att ta vara
på medarbetarnas kreativitet, kunskap och idéer.«

*
»Både jag och de anställda är praktiskt lagda«, förklarade en textilkonstnär som fått uppdraget att arbeta tillsammans med en kommunal driftenhet. Eftersom verksamheten ofta uppmärksammades då
någonting inte fungerade var ambitionen med detta airis-projekt att
utveckla hur människor uppfattar enheten. »Vi hade börjat arbeta lite
med de här frågorna, men inte riktigt fått till det«, säger enhetschefen. »Därför var det så bra att få in konstnären som kunde hjälpa oss att
tänka i andra banor. Projektet gjorde det på sätt och vis legalt att tänka utanför ramarna. Det är många idéer som vi gått och burit på som
vi nu kunnat förverkliga.«
Till exempel har man hämtat inspiration från processkurvor och
smyckat ut verksamhetens fasad, man har arbetat med halmslöjd och
ett eget kolsyrat vatten på flaska. »Även om vi gjort en symbol för
verksamheten är det viktigt att påpeka att det är det konstnärliga perspektivet som varit vägledande, bland annat genom att personalen
hela tiden varit delaktig«, berättar konstnären. »För mig har det varit
befriande att arbeta med människor som inte kommer från kultursektorn. Det har vidgat mina tankebanor och på så sätt gjort även min
värld större.«

*
På ytterligare en arbetsplats, ett lokalt förvaltningskontor på ett fas
tighetsbolag, arbetade både tekniker, fastighetsskötare, städare m.fl.
Trots att personalgruppen inte var stor, fanns många nationaliteter representerade. I det gemensamma fikarummet satt personalen
i små grupper, tillsammans med andra med samma nationalitet, kön
och yrkesroll, utan någon kontakt med de andra under frukostrasten.
Efteråt gick var och en till sitt. Bostadshusen och hyresgästerna var de
samma, men samarbete sällsynt. De talade inte ens ett samma språk.
I airis-projektet skulle »gruppen« arbeta tillsammans med en
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bildkonstnär, vilket möttes av stor skepsis, mest i form av tystnad och
passivitet. Många fick snabbt annat att göra och drog sig undan så
snart tillfälle gavs. När konstnären visade bilder av anslagstavlorna
i de olika trappuppgångarna, där vissa detaljer förstorats och färgerna förändrats i Photoshop, utan att tala om vad de föreställde, hände något. Ingen kunde komma på vad det var, mest av allt påminde
korktavlorna om abstrakt måleri, men plötsligt förstod medarbetarna att konstnären var intresserad av den gemensamma verkligheten,
att konsten inte var någonting som kom in utifrån som en främmande
kraft, utan handlade om den egna vardagen och arbetets villkor.
Nu fick konstnären en helt annan uppmärksamhet för sina idéer, som till exempel att låta alla personer och maskiner som passerade
en viss plats på området, lämna färgade spår i form av fotavtryck eller
hjulspår på en utlagd målarduk. Duken styckades sedan till ett antal
tavlor, vilka slutligen i urval grupperades till ett konstverk som numer
pryder det gemensamt renoverade fikarummet. En plats där all personal efter airis-projektet sitter i en enda stor grupp och diskussionerna är många och ljudliga under frukostrasterna. Sedan konstnären
lämnat förvaltningskontoret efter avslutat uppdrag är det bara de som
varit med om projektet som kan berätta om bilderna, som de flesta troligen tror består av ett påhittat mönster, och som kan tolka dem. Detta binder samman gruppen.

*
Likaså på en stor, nyligen sammanslagen, omsorgsenhet med personal
på tre olika platser visade det sig att det inte bara var det fysiska avståndet och bristen på naturliga träffpunkter för de anställda som var det
största hindret för att skapa mer gemenskap. Bristen på en starkare vi-känsla berodde också på att man hade olika traditioner med sig,
på personliga konflikter och motstånd mot förändringar. För airisprojektets bildkonstnär stod det snart klart att vissa frågor låg utanför hennes kompetens: »Jag försökte koncentrera mig på lösningarna
i stället och jobba med konstnärliga aktiviteter som på olika sätt kunde främja gemenskapen.«
Den röda tråden hämtades från en grupp lokalbor som varje vecka
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träffades i en av verksamhetens lokaler och fikade. Gruppen hade ett
skåp där de visade olika saker för varandra varje vecka. Det blev ett sätt
att visa vem man var och vad man tyckte var viktigt i sin vardag. Konstnären gjorde samma sak med enhetens tolv medarbetare månadsvis.
Varje månad bestämde en av de anställda ett tema. Till sitt föremål
skrev alla varsin text som placerades tillsammans med föremålet i personalrummet, för att på de ordinarie månadsmötena läsas upp. »De
anställda fick nu en naturlig anledning att mötas och prata«, säger
konstnären. Månadsmötena förlades på de tre olika arbetsplatserna,
som många anställda aldrig varit runt på. »Tryggheten har ökat efter
hand och det vi gjort har vuxit fram organiskt«, säger enhetschefen.
Vad säger resultaten?

De signifikanta förändringarna i den kvantitativa studien talar om
»träffar nya människor och får nya perspektiv på arbetet« respektive
»bryter de konventionella mönstren«. Dessa kan ses som närliggande till två egenskaper som i dessa sammanhang ofta tillskrivits konstnärerna, nämligen förmågan att arbeta med alternativa perspektiv,
respektive förmågan att arbeta med det oförutsägbara. Vidare talar
»trenderna« i det kvantitativa materialet om ett »minskat motstånd
mot förändringar« respektive synen på »en bra chef ser nya möjligheter och anpassar verksamheten till dessa«. Dessa trender signalerar en ökad förändringsbenägenhet, en öppenhet för det nya, både
direkt (minskat motstånd) och indirekt (ta tillvara på möjligheter).
I det kompletterande kvalitativa materialet återkommer upprepade
gånger upplevelsen på olika nivåer i de deltagande organisationerna
av att insatserna lett till ett ökat samarbete och en ökad sammanhållning liksom ofta även ett förbättrat arbetsklimat.
Begreppet »komfortzon« har under framför allt de senaste årtion
dena börjat användas i olika sammanhang. Alasdair White (2008) ger
en definition relativt arbetsprestation:
En komfortzon är ett beteenderelaterat tillstånd, inom vilket en person
agerar utan att känna oro. Genom att använda ett begränsat antal beteenden, åstadkommer individen ett förväntat resultat, normalt utan någon
känsla av risktagande.
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Ofta lyfts i detta sammanhang tre »zoner« fram: komfortzon, obehagszon respektive farozon, där vissa menar att den oro individen
känner i mellanzonen kan leda till »positiv stress«. Samtidigt finns
en obenägenhet hos medarbetare och chefer att lämna sin »komfortzon« och testa nya tillvägagångssätt eller våga utmana de dominanta
antaganden som styr beslut och handlingar. Med en ökad komplexitet i arbete och beslut, ökar sannolikt behovet av att agera utanför en
begränsad komfortzon. Risken finns då att individen går in i »farozonen« och att stressen blir övermäktig, med i värsta fall utmattningsdepression och sjukskrivning som följd. Gränsen är dock inte tydlig, utan individer uppvisar oftast en gradvis försämring av omdöme och prestation, till exempel misstag, felbedömningar och felaktiga beslut, vilket individen själv sällan ser, förrän det har gått mycket långt. Detta kan orsaka stora kostnader för såväl arbetsgivare som
samhälle. Ju större individens komfortzon är, desto större menar vi är
sannolikheten för såväl den uthålligt bästa prestationen för alla parter,
som en öppenhet för förändring och innovation. En individ med stor
komfortzon kommer många gånger att utmana och ifrågasätta dagens
»sanningar« och härigenom bidra till innovation och utveckling.
Genom airis-projektet och konstnärerna kan sägas att chefer och
medarbetare på de deltagande arbetsplatserna fått en knuff som flyttat
dem delvis ur sina komfortzoner och i många fall vidgat deras komfortzon. Detta har sannolikt skapat ett större utrymme för förändring och
innovation. Elmquist (2007) menar att produktutvecklingsprocesser-

Upplevs störa och
hota dagens “världsbild“

Upplevs understödja och förstärka
dagens arbetssätt

Komfortzon

Upplevs störa och
motverka dagens
arbetssätt

Upplevs understödja och
förstärka dagens “världsbild“

Figur 2 Ledares och medarbetares låsning i komfortzoner.
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na i större organisationer främst handlar om att ta fram väl definierade produkter så effektivt som möjligt och att innovativa koncept har
stora svårigheter att påverka denna process. Två problem som framkommer är dels organisationernas tilltro till att man själv har all nödvändig kunskap, dels att organisationerna redan tror sig ha identifierat alla möjligheter och det är bara att välja och vraka. För att utveckla innovationsprocesserna behöver organisationerna utveckla sin förmåga att dels ta till sig ny kunskap genom att identifiera och förstå ny
och potentiellt värdeskapande kunskap, dels ta fram ny kunskap, nya
koncept och kommersiella innovationer genom aktivt experimenterande och genererande av potentiellt värdeskapande kunskap. Integrationen av skapande- och tillvaratagandeprocesserna utpekas som
väsentlig för att möjliggöra både en effektiv och innovativ produktutvecklingsprocess (ibid).
I den ekonomiska debatten och inom forskningen omnämns ofta
kreativitet och nytänkande som en distinkt kompetens eller förmåga
som tjänar som en viktig drivkraft för den samtida ekonomin. Denna
syn på kreativitet som en extraordinär (i ordets ursprungliga och mer
exakta betydelse) kompetens bör kompletteras med en syn på kreativitet som betonar det dagliga och pågående arbetet med att kontinuerligt söka efter alternativa perspektiv och angreppssätt. Skillnaden mellan att betrakta kreativitet som en kompetens som i första
hand finns inom vissa yrkesgrupper eller rent av vissa ekonomiska
klasser och att se det som en allmänt spridd förmåga som kan tränas
och utvecklas, är att det senare perspektivet ger större möjligheter att
aktivt skapa förutsättningar för kreativitet i det dagliga arbetet.
I föreliggande studie av airis har vi visat att en intervention baserad på konst och kultur kan stödja uppkomsten och förekomsten av
vad vi kallar en kreativ logik. Denna kreativa logik är betingad av den
världsbild som organisationens medlemmar kollektivt etablerar och
förmågan att tänka i nya banor – att vidga sin komfortzon – ger ökade möjligheter för ett kreativt förhållningssätt till olika organisatoriska utmaningar. Genom att kombinera konstnärlig kompetens med
de befintliga organisatoriska processerna skapas förutsättningar för
organisationer att tänka på ett nytt sätt och angripa problem och
utmaningar utifrån nya premisser.
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Forskning om vilka företag som har mest uthållig konkurrenskraft
visar att det är företag som har ett tydligt fokus på innovation, kreativa
processer och förnyelse som kan bibehålla sin position i en föränderlig
marknad och en föränderlig värld. Under de senaste åren har begreppet »den kreativa ekonomin« kommit att mer och mer uppmärksammas. Denna forskning visar på nationell och regional nivå liknande
resultat – länder eller regioner som karakteriseras av stort utrymme
för kreativitet, förnyelse och innovation anses få en starkare och starkare konkurrensförmåga och en mer hållbar ekonomisk tillväxt. Hur
detta kreativa och innovativa klimat skapas är emellertid omdiskuterat, men studien av airis visar på att det går att skapa arenor där
olika kompetenser (vetenskaplig, konstnärlig eller professionell) kan
korsbefrukta varandra och utveckla organisationens konkurrenskraft
och medarbetarnas upplevelse av meningsfullhet och engagemang
i det dagliga arbetet. Detta betyder emellertid inte att konstnärerna i airis-projektet bör betraktas som en ännu inte fullt exploaterad resurs för näringslivet som bör nyttjas mer effektivt; i stället är det
rimligt att betrakta konstnärer som möjliga samtalspartners med en
förmåga att kontinuerligt undersöka och omvärdera hur vi som människor konstruerar de sociala verkligheter som ger oss trygghet och en
identitet, men som också fungerar som barriärer för vad som är möjligt att göra och vad som är möjligt att tänka.
Att tänka i kreativa termer är att befinna sig i en process där man
ifrågasätter det som tidigare har tagits för givet och verksamma inom
kultursektorn har ofta en större erfarenhet av systematiska metoder
för denna sorts kritiskt och självreflekterande tänkande. Denna kompetens är av stort värde för ett näringsliv som i stor omfattning är i
behov av att kontinuerligt kunna anpassa sig till en föränderlig värld.
Att använda konstnärer är emellertid inte av nödvändighet någon
oproblematisk process, då mötet mellan konst och arbetsliv leder till
ifrågasättanden av en värld som i mångt och mycket har tagits för
given och den konstnärliga arbetsprocessen kan upplevas som mindre stringent och målorienterad än det dagliga arbetslivet. Dessa skillnader kan upplevas som mer eller mindre stora mellan olika industrier och olika arbetsplatser men innebär i regel att det finns ett behov
av legitimitet för alternativa arbetssätt. Ledningen i organisationer
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och företag som arbetar med konstnärlig kompetens som en del i sitt
utvecklingsarbete behöver sannolikt klargöra för sina medarbetare
vad syftet är med verksamheten och vilka hinder och begränsningar
som medarbetarna eventuellt kan uppleva i den pågående processen.
Lyckas ledning, konstnärer och medarbetare med att kollektivt
skapa ett syfte och en mening i detta arbete tror vi att det finns goda
förutsättningar för att lyckas med att använda konstnärlig kompetens för att vidareutveckla näringsliv och förvaltning. I det som påstås
vara en kommande kreativ tidsålder är det viktigt att ingen samhällelig kompetens underskattas eller negligeras och erfarenheter från
airis visar att det finns förutsättningar för att utvidga den roll som
konstnärligt skolade personer kan spela i såväl samhälle som näringsliv. Detta kräver emellertid att det behöver finnas en acceptans för nya
och alternativa synsätt och sätt att tänka som understödjer en kreativ logik.
Slutsatser

Föreliggande fleråriga studie av airis-projektet i Västra Götalandsregionen visar att samarbetet mellan en lång rad yrkesgrupper och
individer verksamma inom kultursektorn skapar möjligheter för att
vidareutveckla den kreativa logiken på arbetsplatsen. Denna kreativa
logik underbyggs av att det som vi har benämnt arbetsplatsens »komfortzon« utvidgas genom att medarbetarna tränas i att tänka i nya
banor och att successivt ifrågasätta rådande förhållanden. I ett samhälle som kännetecknas av allt snabbare förändringar är en utvidgad
komfortzon att betrakta som en organisatorisk resurs, då medarbetarna ges utrymme att kontinuerligt reflektera över och kanske omvärdera de arbetssätt, tjänster, och produkter som organisationen eller
företaget tillhandahåller.
Föreliggande studie ger därmed en indikation om att det finns goda
förutsättningar för att fördjupa samarbetet mellan organisationer och
företag och personer med konstnärlig kompetens. I vilken form och
under vilka premisser kan diskuteras, men den modell som utvecklats
av Skådebanan/tillt i Västra Götaland kan tjäna som förebild för
liknande projekt såväl nationellt som internationellt.
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Noter
1. tillt är en lek med ordet tilt som
betyder luta, tippa eller välta. Vi
menar att kulturens roll är att få oss
att luta och se saker från ett annat
perspektiv.
2. Verksamheten byggde 2008 på nio
olika intäktsvägar: Regionala anslag
från två olika nämnder (regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden) utgör 35 procent av
intäkterna, anslag från Statens Kulturråd utgör 4 procent av intäkterna, två olika slags medlemsavgifter
utgör 4 procent av intäkterna,
utvecklingspartnerskap med företag utgör 3 procent av intäkterna.
Intäkter via fortbildning av kreativa supportrar utgör 10 procent av
intäkterna, genomförande av olika slags konstnärliga interaktioner i arbetslivet utgör 23 procent av

3.

4.

5.

6.

intäkterna, genomförande av airis
utgör 22 procent av intäkterna.
Vi har dec 2008 1100 kreativa supportrar som når ca 50 000 medarbetare på olika företag och organisationer i Västra Götaland med kultur som en del i förebyggande hälsoarbete och för att stimulera kreativitet i arbetslivet.
2008 genomförde vi 100 skräddarsydda insatser i arbetslivet. Alla
insatser är totalfinansierade av
arbetsplatsen.
Sedan 2002 har vi genomfört 70
årslånga airis-projekt i alla slags
branscher. Sedan 2006 är genomförandet av airis totalfinansierat av
arbetslivet.
Vanligtvis äger åtta airis-projekt
rum parallellt varje år.
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