
 

1 

 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konsten att skapa mening  
 
En studie om kreativitetens och skapandets möjligheter för 
socialpedagogiska målgrupper 
 
Av Lejla Hadžić och Gunnar Larsson 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-uppsats, 15 högskolepoäng 
Socialpedagogiska programmet 
Institutionen för Individ och Samhälle/ Högskolan Väst 
Vårterminen 2012 
 
 



 

2 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Konsten att skapa mening 

Författare: Gunnar Larsson, Lejla Hadžić  

Nivå/ arbetets art: Kandidat/examensarbete, 15 hp 

Program: Socialpedagogiska programmet, 180 hp 

Termin: Vårterminen 2012 

Handledare: Anna Johansson 

 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med en hermeneutisk och fenomenologisk 

utgångspunkt. Vi har använt oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer då vi samlat in 

data. Grunden för studiens teoretiska ram utgår ifrån Mays och Marcuses förklaringar av 

kreativiteten och skapandet som en allmänmänsklig, meningsskapande och transcendent 

praktik.  Vi har intervjuat personal på tre olika, icke behandlande, institutioner för vuxna. 

Institutionerna vänder sig till våldsutsatta kvinnor, bostadslösa kvinnor och vuxna människor 

med psykisk ohälsa. Studiens syfte var att undersöka hur personalen på institutionerna i fråga 

definierar kreativitet och skapande, vilka risker och möjligheter dessa aktiviteter innebär för 

verksamheternas brukare, och om aktiviteterna möjliggör empowerment för brukarna. Vi har 

även undersökt vilken socialpolitisk innebörd kreativiteten har för både brukare och personal. 

Studiens resultat och analys visar att kreativitet och skapande ger brukarna i verksamheterna 

en rad möjligheter. Kreativiteten och skapandet ger möjlighet till gemenskap, kunskap och 

bekräftelse, en paus från omvärlden, bearbetning och till viss mån även empowerment. De 

kreativa och skapande verksamheterna leder framförallt till den socialpolitiska konsekvensen 

som innebär att institutionerna befrias från hierarkier. Verksamheterna erbjuder brukarna 

värdiga och jämlika skyddande zoner, där personalen i sin tur kan lägga ifrån sig repressiv 

makt, regelverk och stela yrkesroller. Däremot leder inte verksamheterna till samhällelig 

förändring för målgrupperna i fråga utanför institutionerna. 

 

Nyckelord: kreativitet, skapande, empowerment, rättvisa, socialpedagogiska målgrupper, 

vuxna.  
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We have written a qualitative study with a phenomenological and a hermeneutical approach. 

We have collected data using semi-structured interviews. The basis of the study's theoretical 

framework is based on May's and Marcuse's explanation of art and creativity as a general 

human, meaningful and transcendent practice. We interviewed staff at three non-therapeutic 

institutions for women suffering from domestic violence, psychiatric vulnerable people and 

homeless women. The study aims to investigate how staff defines art and creativity, the risk 

and opportunities creative activities means for users and about the activities enables 

empowerment for users. We also examined the social consequences of art and creativity, for 

both users and staff. The study results and analysis show that art and creativity gives the users 

a range of possibilities. Art and creativity provides opportunities for fellowship, knowledge 

and acknowledgment, a break from the outside world, processing and to some extent 

empowerment. The social policy implications of art and creativity are that they liberate the 

institutions from hierarchies. The institutions offer users worthy and equal protection zones, 

were the staff, in turn, can put down repressive power, rules and rigid roles. By contrast, the 

art and creativity don’t lead to social change for the target groups in question outside the 

institutions. 

 

 Keywords: art and creativity, empowerment, justice, target groups in social work, adults.  
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1. Inledning och syfte 

 

1.1. Dramagruppen 

Under hösten 2011 genomförde en av studiens författare en fem veckor lång 

verksamhetsförlagd utbildning, inom ramen för det socialpedagogiska programmet, i en 

förortskyrka i Göteborg. Kyrkan besöktes under denna period bl.a. av många arbetslösa, 

asylsökande och papperslösa immigranter. Somliga av kyrkans besökare, verkade då befinna 

sig i en kritisk och akut livssituation.  

Under våren 2012 har vi, d.v.s. författarna, tillsammans med en dramapedagog fått möjlighet 

att starta en dramagrupp i kyrkan, för vuxna. Dramagruppen samlas en gång i veckan. Varje 

tillfälle pågår i en och en halv timme. Vid skrivandets stund har vi hunnit genomföra cirka tio 

tillfällen. Författarnas erfarenheter av drama är, precis som de flesta gruppdeltagarnas 

erfarenheter, ringa. Trots detta upplever vi att det knappast behövs professionellt skådespeleri 

för att gestalta, och på så sätt förmedla dramatiserade skeenden som övriga medverkande kan 

relatera till. Drama skapar känslor av gemenskap på ett sätt som vi inte tror t.ex. vanliga 

samtal skulle kunna förmedla. När vi sätter igång verksamheten går vi in i en kreativ och 

gemensam bubbla som effektivt stänger vardagslivets skeenden ute. Tiden står liksom både 

still, men den flyger tyvärr också iväg. Vi skrattar mycket tillsammans. Verksamheten sjuder 

av energi, autenticitet och engagemang, trots att vi kommer från mycket olika platser, bär med 

oss olika bakgrunder och erfarenheter, och faktiskt knappt känner varandra. 

Utifrån dessa upplevelser väcks en stark önskan om att fördjupa vår kunskap och på så sätt stå 

bättre rustade för vår egen verksamhet. Vi vill därför veta mer om andra, mer erfarna, 

pedagogers erfarenheter av kreativa och skapande verksamheter. Som blivande 

socialpedagoger är vi dessutom intresserade av att undersöka de skapande aktiviteternas 

möjligheter och risker i mötet med socialpedagogiska målgrupper. Vi har dock en farhåga 

angående vår dramagrupp, nämligen att vi som ledare ska uppfattas som ”privilegierade 

medelklasstudenter”, som tror att vi kan komma ut i förorten för att ”rädda” de ”stackarna” 

som bor där. Att motverka en sådan uppfattning är en av flera bidragande orsaker till varför vi 

har som mål att deltagarna ska få styra verksamhetens inriktning så mycket som möjligt. 

Deltagarna ska känna att det är deras kreativa forum där deras motiv och behov så långt som 

möjligt ska styra innehållet i dramatiserandet. Utifrån denna inriktning på vår egen 

verksamhet är vi även intresserade av att utforska hur och om kreativiteten och skapandet kan 

generera något slags empowerment för de inblandade brukarna i vår studie. 
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Genom denna inledning har vi beskrivit vilka faktorer det är som inledningsvis driver och 

engagerar oss angående vår studie. Vi hoppas detta i sin tur ska leda till förståelse angående 

studiens syfte och centrala frågeställningar och motivera läsaren till fortsatt läsande av 

studien. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och vilken innebörd kreativa och 

skapande verksamheter erbjuder socialpedagogiska målgrupper. Vi ska genomföra en 

kvalitativ studie med en kombination av en hermeneutisk och fenomenologisk ansats. Vi 

kommer att intervjua personal på tre olika institutioner som vänder sig till olika 

socialpedagogiska målgrupper. 

 De centrala frågeställningarna vi utgår ifrån i vår studie är följande:  

Hur definierar informanterna kreativitet och skapande? 

Vilka risker eller möjligheter innebär kreativitet och skapande för verksamheternas brukare? 

Kan kreativitet och skapande leda till empowerment för verksamheternas brukare? I så fall på 

vilket sätt? 

Vilken socialpolitisk innebörd har kreativiteten och skapandet för personal och brukare i 

verksamheterna?  
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2.  Teori 

I studiens teoridel presenterar vi vår teoretiska förförståelse och studiens centrala begrepp 

som vi sedan väver samman till studiens teoretiska ram. Avslutningsvis i denna del av studien 

presenterar vi tidigare forskning som är relevant för studien.  

 

2.1. Teoretisk förförståelse 

I följande del av vår studie redovisar vi den teoretiska förförståelse som utgör vår teoretiska 

utgångspunkt för vår undersökning. Vi redovisar vår förförståelse utifrån en hermeneutisk 

tradition (se metoddelen av studien), men även för att vi själva vill tydliggöra för läsaren vad 

vi tror på och vad som engagerar oss inom socialt arbete, för att man på så sätt enklare ska 

kunna följa med i våra tankegångar. Vi tar vi oss därför friheten att tydligt positionera oss 

angående de socialpolitiska åsikter vi identifierar oss med.  

 

2.1.1.  Makten att intervenera  

Vi har en känsla av att vi utifrån vår deltagarstyrda inriktning med dramagruppen, försöker 

försäkra oss om att våra deltagare inte ska känna sig kränkta för att vi valt just dem som 

”försökskaniner” i vår nystartade verksamhet. Risken är att vi genom denna strategi försöker 

undvika den bakomliggande, mer etiskt problematiska frågeställningen, vad har vi för rätt att 

göra sociala interventioner, i och över gruppmedlemmarnas liv och livsområden? Vi menar att 

den frågeställningen i första handlar om, makt.  

Steven Lukes (2005) menar att vi socialiseras in i samhället genom socialt och kulturellt 

präglade praktiker. Vi integrerar dessa disciplinerande och kontrollerande praktiker till en 

sådan grad att vi upplever dem som självklarheter, vilket de förstås inte är. Praktikerna 

representerar inga oemotsägliga sanningar, de skulle dessutom kunna se annorlunda ut. Dessa 

disciplinerande praktiker är i sin tur uppbyggda av ett större regelvärk som sträcker sig långt 

utanför staten och dess befogenheter. Dessa regler föreslås, införs och praktiseras av 

auktoriteter som t.ex. föräldrar, lärare, vetenskapsmän och socialarbetare. Auktoriteterna har 

möjligheten att använda sig av den makt som deras position bjuder dem, men de har även 

möjligheten att avstå från att använda den. När de står inför dessa val måste de ta hänsyn till 

huruvida deras användande av makt kommer innebära dominans av dem de utövar den 

gentemot eller inte. De måste även göra sig införstådda med huruvida dominansen i så fall 

skapar ett beroendeförhållande mellan maktuttövaren och den dominerade (Lukes 2005, s. 

97). Det skulle kunna vara viktigt för blivande socialpedagoger, att vara medvetna om de 
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kommer bli delaktiga i producerandet och reproducerandet av disciplinerande praktiker. Att 

dessa praktiker inte i sig är några självklarheter, att de inte representerar några oemotsägliga 

sanningar. De måste dessutom inse att de i vissa situationer kommer att använda sig av den 

makt som deras arbetsuppdrag bär med sig, samtidigt som de har möjlighet att i vissa 

situationer avstå ifrån att använda den. Men hur ska de i sådana fall kunna försäkra sig om att 

de använder sin makt på ett sätt som gagnar de brukarna de möter och som inte dominerar 

eller gör människor beroende av deras insatser.  

Iris Marion Young (2000) utgår ifrån en människosyn, som definierar människan som en 

kreativ och skapande varelse. Hon menar att människan med hjälp av sin kreativitet strävar 

efter att möjliggöra det s.k. goda livet. Utifrån ett sådant resonemang kan vi göra en tydlig 

koppling mellan det s.k. goda livet och rättvisa. Det goda livet skulle förenklat kunna 

beskrivas utifrån två grundprinciper. För det första, så måste varje människa ha möjlighet att 

utveckla och använda sig av sina förmågor och sitt kunnande i en social praxis, samt få 

möjlighet att utrycka sig angående dessa erfarenheter i dialog med andra. För det andra, så 

måste varje människa få möjlighet att påverka beslut omkring denna sociala praxis, samt 

påverka beslut angående de omständigheter som styr dessa aktiviteter. Först när båda dessa 

grundprinciper är uppfyllda för alla människor, kan vi skapa ett rättvist samhälle. De två 

största hindren mot ett rättvist samhälle är förtryck och dominans. Förtryck innebär att 

institutionella system skapar processer och strukturer som stänger människor ute från 

meningsfulla aktiviteter inom samhällets gemensamma arenor, eller hindrar människor från 

dialog och social samvaro med andra. Dominans innebär att människor hindras från att vara 

delaktiga i beslutsprocesser som berör deras liv (Young 2000, s.45). 

Socialpedagoger skulle kunna ha som mål och vision att endast använda sig av makt vid 

situationer som, direkt eller på sikt, kan genera rättvisa genom att ge brukaren utrymme för 

aktiviteter som möjliggör en strävan mot det s.k. goda livet. De skulle dessutom kunna 

försäkra sig om att deras maktutövande inte leder till förtryck eller dominans för deras 

målgrupper. Endast då skulle man kunna rättfärdiga en social intervention som t.ex. att 

erbjuda människor som befinner sig i ett kritiskt eller akut livsskede, att delta i en drama 

grupp, hur demokratiska och ädla verksamhetens andra syften än må vara. 

 

2.1.2. Frivillighet 

Genom våra erfarenheter från vår dramagrupp har vi bildat oss en tydlig uppfattning, 

nämligen att vår verksamhet inte är en aktivitet som tilltalar alla. Inom framförallt 

vuxenvärlden finns bland många ett stort motstånd mot olika former av kreativ verksamhet. 
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Aktiviteterna kan upplevas som barnsliga och t.o.m. kränkande, därför måste medverkan i 

kreativ verksamhet vara frivillig. Det är anledningen till att vi har uteslutit institutioner ur vår 

studie som inte bygger på frivillig basis. Vi har även, uteslutit behandlande institutioner som 

utgår utifrån förutbestämda behandlingsmanualer som brukarna inte har möjlighet att påverka. 

Utifrån ett socialpedagogiskt samhällsperspektiv kan man dessutom ställa sig den större 

frågan, om det är möjligt att bedriva socialpedagogik under tvång? Martin Buber (1995) 

menar att det endast är i våra relationer till andra, genom s.k. mellanmänskliga möten som vi 

har möjlighet att själva finna klarhet angående vad det faktiskt innebär att vara människa. Ett 

mellanmänskligt möte innebär att vi accepterar den människa vi möter som hon är. Att vi 

fokuserar på just den specifika personen i fråga, och accepterar och har förståelse för att 

denne är annorlunda än hur jag själv är. Sådana möten kan leda till äkta dialog. En äkta dialog 

ger oss möjligheten till en okonstlad relation som är präglad av hängivenhet och direkt och 

ärlig kommunikation. I en sådan relation har vi möjlighet att förstå djupet av den andres hela 

väsen, som förstås präglar hur denne beter sig och agerar. Då varje människa i sig bär det 

unika värdet av att själv ha rätt att bestämma hur hon vill bära fram och förverkliga detta 

väsen, kan vi inte tvinga oss på, eller på något sätt försöka prägla vår motpart mot dennes 

vilja. (Buber 1995). Om blivande socialpedagoger utgår från Bubers resonemang och ger sig 

själva i uppdrag att på allvar försöka förstå de brukare de möter och de bakomliggande 

faktorer som styr deras handlande, torde begrepp som ömsesidighet och frivillighet ha en 

central funktions. Det måste dessutom innebära att det står varje individ fritt att tacka nej till 

alla former av erbjudanden som syftar till något slags personligt förändringsarbete mot deras 

vilja.  

 

2.1.3.  En radikal socialpedagogik 

Här undersöker vi möjligheterna att utveckla en socialpedagogik som innebär att brukaren 

själv får styra och utveckla sina egna resurser och kompetenser på ett sådant sätt så det i 

innebär en strävan mot det goda livet för denne. Vi vill ta reda på hur en pedagogik fri från 

förtryck och dominans, men som istället är präglad av jämlikhet mellan pedagog och brukare, 

där den senare själv styr över sitt deltagande, skulle kunna se ut. Vi vill även undersöka vilken 

funktion kreativitet och skapande skulle kunna ha i en sådan pedagogik. Denna del av studien 

fortsätter m.a.o. vårt socialpolitiska ställningstagande, samtidigt som den är relevant för den 

socialpedagogiska teoribildningen eftersom den presenterar en radikal och kreativ 

socialpedagogik som vi även kommer att återvända till under studiens senare delar.   

 



 

12 

 

Bent Madsen (2001) menar att socialpedagogik historiskt sett kan förklaras som en specifik 

strategi som riktas mot utstötta och marginaliserade grupper som drabbats av samhälleliga 

nödsituationer. Det är alltså en pedagogik som riktas mot utsatta grupper och som syftar till att 

integrera dem i samhället. (Madsen 2001, s. 15). I dagens moderna samhälle har 

socialpedagogiken dessutom uppgiften att hindra, lösa eller förebygga konflikter som 

motverkar integration. Madsen hävdar att det därför är beklagligt att skandinavisk 

socialpolitik tycks vara på väg mot en mer auktoritär framtoning, där det förefaller vara både 

legitimt och vedertaget att utsätta vissa utskiljda målgrupper för repressivt maktutövande. 

Socialpedagogiska målgrupper riskerar att utsättas för ökad social kontroll endast pga. det liv 

de lever eller genom deras sociala grupptillhörigheter. Individer som pekas ut som avvikande, 

riskerar dessutom få bära skulden för sin egen utsatthet eller sina egna tillkortakommanden. 

På så sätt lyfts och läggs fokus och skuld ifrån eventuella strukturella samhällsproblem till de 

drabbade individerna själva (Madsen 2006).  

Paulo Freire (1976) opponerar sig dock emot tankegångar angående integration som ett 

centralt socialpolitiskt uppdrag. Freire arbetade under 60-talet fram sin pedagogik genom att 

lära fattiga analfabeter att läsa i Brasilien. Freire vägrade se på sina studenter som sjuka och 

svaga, och utifrån en sådan position beroende av den välvillige lärarens kunskap. En kunskap 

de skulle kunna tillgodogöra sig och använda som en bot mot sina tillkortakommanden, och 

på så sätt integreras till det goda livet inne i samhället. Han menar istället att det inte finns 

något utanförskap. De människorna vi möter i samhället är redan här. Inom samhället. Det är 

strukturer i samhället som berövar vissa grupper sin möjlighet att föra sin egen talan och på så 

vis försätter dem i en beroendesituation till de som styr i samhället. Att integrera dessa 

människor till en position inom de förtryckande strukturerna innebär fortsatt förtryck. Att 

däremot upplösa dessa avhumaniserande strukturer ger människor möjlighet till det 

förmänskliga som är en central del av Freires pedagogik (Freire 1976) 

Freires pedagogik är utopisk. Utopin utgörs av visioner om en mänskligare värld, vilket inger 

hopp för de inblandade. Pedagogiken bygger utifrån visionen om en mänskligare värld även 

på förkunnande och fördömande. Genom att pendla mellan teori och praktik, bygger de 

inblandade upp en vetenskaplig och samtidigt humanistiskt teoribildning. I ett slags språklig 

praxis, fördömer man avhumaniserandet i samhället och förkunnar förmänskligandet. 

Tyngdpunkten i Freires pedagogik läggs på elevernas utforskande av sin egen livssituation. 

Lärare och elever engagerar sig i en dialektisk och reflexiv praktik, som syftar till gemensamt 

medvetandegörande. Genom denna praktik tränger eleverna längre och längre in i 

frågeställningar angående sina egna liv. På så sätt blir de mer och mer medvetna om sin 
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situation och får därigenom möjlighet att förändra den. En medveten människa är en öppen 

människa, som tillsammans med andra har möjlighet att utföra den unika mänskliga 

praktiken, dvs. förmågan att vara delaktig i att förändra sin värld, samtidigt som man skapar 

ett språk som sätter ord på dessa handlingar (IBID, s. 38-57). 

Även inom svensk modern socialpedagogisk teoribildning finns förespråkare för mobilisering 

mot inhumana och förtryckande samhällsprocesser och strukturer. Ove Sernhede (1996) 

menar att socialpedagogik inte ska ses som en rationell målstyrd verksamhet som inriktas mot 

enskilda och isolerade specifika oroshärdar. Socialpedagogiken måste användas som 

välfärdsamhällets mest radikala pionjärverksamhet, vars syfte är att bekämpa de faktorer som 

genererar exkludering, stigmatisering och ojämlikhet. Socialt arbete i Sverige härstammar 

från folkrörelsernas kamp för ett rättvisare samhälle. Detta ideologiska ursprung måste 

återigen lyftas fram, synliggöras, och vidareutvecklas (Sernhede 1996, s. 191). Det skulle 

kunna vara fruktbart för dagens socialpedagoger att försöka återskapa socialpedagogikens 

radikala strävan genom att ta strid emot de förtryckande samhällsmekanismer som hindrar de 

målgrupper de möter från att leva kreativa och meningsfulla liv. Endast utifrån en sådan 

praktik kan socialpedagogerna hindra socialt arbete från att bli en praktik som står handfallen 

och förnekande inför de samhällsstrukturella hinder som drabbar brukarna. 

Sernhede menar att det är i våra drömmar vi bär våra förhoppningar om en bättre värld och 

om ett bättre liv. Då vi människor låter vår verklighet och våra drömmar mötas, och där 

drömmarna ges utrymme för sin överskridande funktion, föds hopp. Hopp som kan leda till 

förändring. Om vi som socialpedagoger tar drömmarnas kraft och potential på allvar, måste vi 

se till att våra brukare använder sina drömmar som verktyg för reell förändring. Kreativitet 

och skapande är en lämplig praxis för förverkligande av både individens och kollektivets 

drömmar. Dessutom innebär kreativitet och skapande möjligheten att sammanföra de tre livs 

och samhällsförändrande praktikerna, dvs. den terapeutiska, den politiska och den 

pedagogiska praktiken (IBID, s. 203-207).  

Vi menar att en utopisk socialpedagogik med visionen om ett mänskligare samhälle, som 

syftar till att synliggöra inhumana samhällsprocesser och strukturer, för att sedan kunna 

förändra dem, är en pedagogik vi helhjärtat ställer oss bakom.  Synliggörandet eller 

förändrandet av dessa samhällsfenomen måste, i Freires anda, genomföras av våra brukare 

själva. Det är faktiskt de som bär de levda erfarenheterna och som bäst kan vittna om 

konsekvenserna av t.ex. en repressiv socialtjänst eller andra förtryckande 

samhällsmekanismer. Medvetandegörandet måste ske i en jämlik, reflexiv, dialektisk praktik 

där både brukare och pedagoger har möjlighet att tillgodogöra sig fördjupad kunskap och 
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stärkt engagemang. En sådan socialpedagogik kräver både mod och hopp av alla inblandade. 

Det mod och det hopp som krävs kan, enligt Freire, engageras och vinnas ur visioner om en 

mänskligare värld eller, enligt Sernhede, ur brukarnas realiserande av sina drömmar. Vi tror 

dessutom, precis som Sernhede, att kreativitet och skapande är en lämplig arena för en sådan 

praxis. En kreativ praxis, där brukaren har möjlighet att realisera sina drömmar och visioner 

om en mänskligare värld innebär dessutom en praxis som öppnar vägen mot det goda livet, 

för alla inblandade. 

 

2.2. Centrala begrepp 

Vi presenterar här de begrepp som har central innebörd för studien utifrån tre olika teman. 

Kreativitet och skapande, kris och trauma samt empowerment. Vi presenterar och undersöker 

dem med hjälp av relevant litteratur.  

 

2.2.1. Kreativitet och skapande 

Kreativitet och skapande är studiens två grundbegrepp som är närvarande i samtliga centrala 

frågeställningar i vår undersökning. Begreppen undersöks och presenteras här i form av fem 

olika teman.  

 

2.2.1.1. Definitioner av kreativitet och skapande 

För att komma åt vilka möjligheter kreativitet och skapande kan leda till för informanterna i 

vår studie, är det viktigt att ha en bra och tydlig definition av dessa båda begrepp. En entydig 

och dominerande definition av kreativitet eller skapande är dock svår att hitta i den litteratur 

vi har använt oss av. Egon Fenyo (1990) presenterar en bred definitionsram. Han menar att en 

kreativ människa är någon som i olika stor omfattning, tänker eller gör något som är 

originellt. Det som har skapats bör vara av betydelse, åtminstone för den som har skapat det. 

Individen sätter själv gränserna för vad man anser vara kreativitet. Definitionen är inte statisk 

utan föränderlig och kan därför ständigt omdefinieras. (Fenyo, 1990 s.28).  

Rollo May (2005) använder sig av Websters ordbok för att definiera kreativitet; ”att göra, 

skapa, ge existens” (May, 2005 s.39). May menar att utgångspunkten för kreativiteten uppstår 

i ett möte. Mötet innebär att människan ställs inför sin omvärld, när en idé börjat ta form eller 

ett objekt skall avbildas. Något som inte tidigare funnits, kommer till, formas och gestaltas. 

Kreativitet och skapande bör inte endast kopplas samman med barndomstidens spontana 

lekar. Vi använder oss även av kreativiteten i vuxenlivet för att söka förståelse för centrala 

skeenden och processer i våra liv. May ställer sig skeptisk till tankegångar som reducerar 
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konsten till en s.k. kompensatorisk process, som vi använder oss av för att kunna hantera våra 

neurotiska eller regressiva tillstånd. Vårt skapande påverkas visserligen av vår 

kompensatoriska förmåga, men den beskriver inte kreativitetens inneboende väsen. Vårt 

skapande behöver inte kopplas samman med illamående och sjukdom, utan kan lika väl liknas 

vid hälsa och normalitet, eftersom den erbjuder alla och en var möjligheten att utrycka och 

förverkliga vårt innersta (IBID).  Även Ken Robinson (2011) menar att kreativiteten är en 

naturlig kapacitet som finns hos alla människor. Utmaningen för oss är att utveckla denna 

kapacitet och på så sätt skapa en kreativ kultur som involverar alla, och inte bara ett fåtal 

specifikt utvalda och upphöjda (Robinsson 2011, s. 3). 

 

2.2.1.2.  Kreativitet som skapar förståelse 

Kreativitet och skapande i grupp möjliggör en utvecklad förståelse mellan gruppdeltagarna på 

olika nivåer och inom olika plan. Anita Grünbaum (2009) beskriver kreativa processer med 

hjälp av ett dramapedagogiskt perspektiv. Utifrån sina erfarenheter av att arbetet med 

minoritetsgrupper, menar hon att dramapedagogiken kan bidra till att utveckla empati mellan 

deltagarna genom att prova på att ”vara i roll”. Förmågan att förstå människor inifrån genom 

att leva sig in i andras livsöden utvecklas på så sätt. Dessutom kan samspelet med andra i 

kreativa processer även öka självkänslan och självförståelsen för de inblandade. Kreativitet i 

grupp får även politiska konsekvenser för deltagarna. Om människor t.ex. kunde försöka leva 

sig in i hur det är att vara på flykt, skulle vi säkert ha en bättre flyktingpolitik. Om vi kunde 

leva oss in i våra medmänniskors svårigheter, skulle vi tänka över vilka beslut som fattas i 

världen. Läroprocesserna som uppstår i ett kreativt sammanhang som dramapedagogik, är 

dessutom mycket användbara för lösningar av relationsproblem på olika nivåer, mellan 

deltagarna i både små och stora grupper (Grünbaum 2009). 

 

2.2.1.3.  Meningsskapande kreativitet  

Kreativitet kan användas till att skapa mening i våra liv och i vår värld. May beskriver detta 

skeende då han använder sig av begreppet formlidelse. Formlidelse är en slags passion för 

form, som driver oss att söka efter mening, och upplevelsen av helhet, i våra liv. Kreativitet 

innebär dessutom möjligheter att skapa vår egen verklighet. Kreativiteten ger oss alltså inte 

bara möjligheten att leta efter, eller uppfatta meningen, utan också med hjälp av fantasi och 

känslor forma den. Att söka meningen, och skapa den, är en process som människan ständigt 

är verksam i (May 2005). 
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2.2.1.4.  Gränsöverskridande kreativitet  

Lajos  Székely (1990) menar att intellekt och kreativitet är själsliga tillgångar som genererar 

varandra. Kreativitet och skapande förutsätter att vi har en inre balans, samtidigt som vi är 

beredda på att uppleva överraskande tankegångar och känslor som t.ex. ångest eller rädsla för 

att misslyckas. Vi måste även vara öppna för både inre och yttre intryck (Székely 1990, s. 

142). Även May menar at vi riskerar att konfronteras med vår egen rädsla då vi skapar. Att 

skapa kräver att vi vågar satsa, därigenom riskerar vi att blotta våra egna eventuella brister i 

den skapande processen. Lyckas vi övervinna vår rädsla för att blotta våra fel brister och 

istället ge oss hän åt vårt skapande, finns det en möjlighet att uppnå en känsla av extas. I 

extasen, som är den kreativa höjdpunkten, upplever vi en stark känsla av befrielse. Befrielsen 

ifrån skiljelinjen mellan oss själva, och vår omvärld. Det medvetna och det undermedvetna 

förenas då med varandra. Känslolivet, våra sinnen, vårt engagemang, allt befinner sig då i ett 

slags fullkomlig harmoni (May 2005).  

Det är inte bara upplevelsen av den kreativa extasen som kan beskrivas som 

gränsöverskridande, utan även konstens egen inneboende dimension. Herbert Marcuse (1980) 

beskriver konsten och kreativiteten som transcendent. Konstens s.k. skenvärld utspelar sig 

bortom den rationella verkligheten så som den framställs för oss i vårt samhälle. Denna 

skenvärld har dock den inneboende förmågan att glida över från konstnärens skapade 

verklighet, in i vår vardagstillvaro och vända upp och ner på våra föreställningar angående 

begrepp som verklighet och sanning.  I konstens skenvärld får vi möjligheten att uppleva 

föremål som de är eller bör vara, till skillnad från i vår vardagsrealitet, där vi kan uppleva 

både människor och de mänskliga institutionerna som mystifika och svåra att förstå. På så sätt 

upplevs konstens dimension som mer sann än vår vardagstillvaro (Marcuse, 1980).  

 

2.2.1.5.  Kreativitet och uppror 

Våra medvetna och omedvetna tankar och känslor är varandras motpoler som ständigt 

befinner sig i ett slags maktkamp. Vårt undermedvetna kaos styrs oftast av vårt medvetna mer 

rationella tänkande. Det undermedvetna bidrar med färg till vår tillvaro, som annars skulle 

riskera bli färglös, rigid och trist. Då vi skapar har vårt undermedvetna material en tendens att 

bryta sig fram. När nya banbrytande tankar och idéer med konstens hjälp träder fram, har de 

en tendens att ställa sig i opposition till, och utmana redan befintliga och dominerande 

intellektuella tankegångar. Dessa dominerande tankegångar kan fungera som grundstrukturer 

för många andra människor i deras liv, därför uppfattas många gånger de nya idéerna som 

destruktiva av omvärlden. Detta faktum, menar May, förklarar att konstnärer och poeter under 
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historiens gång setts på som ett slags hot mot det oföränderliga och rationella tillstånd ett 

samhälle vill upprätthålla. Det krävs m.a.o. mod att skapa och på så sätt ställa sig emot, 

ifrågasätta och utmana det som är allmängiltigt i samhället. Det krävs mod att våga visa något 

annorlunda (May 2005). Även Marcuse definierar kreativiteten och framförallt konsten som 

en praktik som ställer sig i opposition mot dominerande uppfattningar i samhället. Konsten 

har en politisk och upprorisk funktion. Denna funktion ska dock inte förklaras eller analyseras 

utifrån specifika politiska ideologier hämtade ur det verkliga livet. Det som är upproriskt med 

konsten och kreativiteten är att den ger människor möjligheten att berätta sina egna historier. 

Då konsten med hjälp av fiktiva personer, dramatiserar angående människors möten med 

varandra, om våra innersta känslor, om vår glädje och sorg, har dessa uppdiktade 

mellanmänskliga erfarenheter stor betydelse för oss i vår verkliga tillvaro. Då de uppdiktade 

personerna inte är utsatta för en tvingande socialisering i ett förtryckande samhälle, så har de 

möjlighet utforska det som annars inte går att utforska, eller säga det som annars inte bör 

sägas. På så sätt kan konsten och kreativiteten ställa sig i en anklagande opposition till 

samhällets rådande omständigheter, och bidra till att utmana och slå hål på dess dominerande 

föreställningar. Konsten erbjuder dessutom något mer än anklagelser mot det som är, den bär 

på visionen och utopin om människans befrielse. Människorna i ett förtryckande samhälle 

glömmer sin historia, sina positiva och negativa erfarenheter, förnekar sina framtida 

möjligheter, och blir på så sätt fångna i ett destruktivt nu. Konstens utopi vill därför istället få 

människor att minnas passerad glädje och sorg, och genom dessa erfarenheter bekämpa och 

förkasta en förtryckande tillvaro i en materiell och förstenad värld, för att locka oss mot en 

ljusare framtid där vi får lov att vara mer levande, fria och lyckliga (Marcuse 1980).” Den 

autentiska utopin är baserad på erinringen.”Allt förtingligande är glömska”. Konsten 

bekämpar förtingligande genom att få den förstenade världen att tala, sjunga och kanske 

dansa.”(IBID, s. 74-75). 

 

2.2.2.  Kris och trauma. 

Här följer en teoretisk undersökning och förklaringen av de två begreppen kris och trauma. 

Trots att vi är medvetna om att alla besökare på de aktuella institutionerna i studien, inte bär 

på kris- eller traumaproblematik, samt att institutionerna inte heller har i uppdrag att behandla 

dessa tillstånd, har vi valt att ta med dessa begrepp i studiens teoridel. Vi menar att inverkan 

av kris eller traumaproblematik är så djupverkande och så specifik så att den kräver en 

förklaring. Utifrån våra tidigare yrkeserfarenheter menar vi dessutom att sannolikheten är stor 

att informanterna möter människor som bär på dessa tillstånd i sina verksamheter. Vi ger 
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dessutom en kort presentation angående vilka möjligheter kreativitet och skapande kan 

erbjuda kris och traumabehandling. Än en gång vill vi påpeka att de institutioner vi inriktar 

oss på inte bedriver någon form av behandling. Vi tycker ändå att det är relevant att undersöka 

den kreativa traumabehandlingen för att under studiens senare delar kunna jämföra eller 

koppla denna kunskap till informanternas erfarenheter av kreativitet och skapande 

verksamhet. Denna del i studien ger oss även en teoretisk grund som ger oss möjlighet att 

undersöka huruvida informanterna behöver ta specifik hänsyn till verksamheternas 

målgrupper för att inte utsätta dem för något slags risker i de kreativa verksamheterna, vilket 

är relevant utifrån en av studiens centrala frågeställningar. 

 

2.2.2.1. Kris 

Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis. Ordet betyder plötslig, omvälvande, 

ödesdiger förändring. Historiskt sett är begreppet sedan länge sammankopplat med 

ekonomiska skeenden, men det har även tidigt använts inom den medicinska vetenskapen. 

Begreppet används idag oftast för att beskriva psykoligiska reaktioner på akuta problem som 

uppstår eller upplevs i människans yttre eller inre värld. En psykisk kris innebär att en individ 

hamnat i ett skeende i livet där dennes tidigare erfarenheter och kunskaper inte räcker till för 

att kunna hantera eller inse vidden av de problem hon nu ställs inför. Krisen tenderar att på 

kort eller lång sikt medföra upplevelser av meningslöshet och kaos, isolation och 

självförkastelse för den drabbade. Våra liv är kantade av en serie kriser som vi tvingas 

genomleva, men krisen ska inte enbart betraktas som problematisk då den även ger oss 

möjlighet att utvecklas och mogna. De utlösande omständigheterna till krisen kan dels bero på 

skeenden som anses tillhöra det normala livet. Sådana skeenden kan t.ex. vara pensionering, 

graviditet, att inträda i medelåldern eller att gå från barndomen in i tonårsperioden. Dessa 

kriser brukar kallas livskriser eller utvecklingskriser. Kriser kan även utlösas av yttre 

omständigheter som uppenbarar sig plötsligt och med slagliknande karaktär, och som innebär 

ett direkt hot mot människans liv, identitet och trygghet. Dessa kriser brukar kallas 

traumatiska kriser (Cullberg 1992). 

 

2.2.2.2. Trauma. 

Peter Felix Kellerman (2000) definierar trauma som när en katastrof, vare sig det är en enskild 

händelse eller t.ex. en serie av övergrepp, slår ut våra förvarsmekanismer. Den traumatiska 

händelsen utsätter oss för övervälvande känslomässiga upplevelser, och kan dessutom 

innebära ett direkt hot mot vårt liv. Den psykiatriska klinikens diagnos på det psykiska 
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tillstånd som kännetecknar liknande upplevelser är post-traumatic stress disorder, PTSD. 

Karakteristiska traumasymptom är bl.a. ångest, depression, hyperaktivitet eller sömnproblem. 

Den traumadrabbade upplever dessutom oftast en motsägelsefull tillvaro där denne både 

försöker undvika minnena från upplevelserna för att komma vidare i sitt liv, samtidigt som 

hon vill försöka förstå vad det var som faktiskt hände. Minnena från händelserna tenderar i sin 

tur att spelas upp, om och om igen, som en inre filmsnutt som liksom bränt sig fast i 

filmprojektorn, och som medför smärtfulla minnen och känslor (Kellerman 2000, s. 12-24).  

 

2.2.2.3. Kreativ kris- och traumabearbetning. 

Augusto Boal (1995) menar att vi människor bär en enorm mångfald och rikedom av 

möjligheter inom oss, som vi inte är medvetna om. Denna rikedom reduceras av yttre socialt 

tvång, och inre personlig etik och moral. Vi bär dock med oss alla dessa dolda skatter i vårt 

undermedvetna. Genom teatern och konsten har vi möjlighet att komma i kontakt med vårt 

undermedvetna och komma i direkt dialog med de skatter vi bär inom oss(Boal 1995,s.34-35). 

Judith Herman menar att få möjligheten att få avlägga ett s.k. vittnesmål är av central funktion 

vid traumabearbetning. Vittnesmålet ger brukaren möjlighet att omvandla traumahistorien från 

en historia präglad av skam och utsatthet, till att istället handla om värdighet och 

återupprättande. Brukaren får på så sätt, med ordens hjälp, möjlighet att återta och återskapa 

den historia och den värld som har slagits sönder för dem (Herman 2007, s. 265). 

Kellerman menar att det huvudsakliga syftet med psykodrama, som kan beskrivas som en 

teater och gruppterapi form, i mötet med människor som lider av PTSD, är att läka 

spontaniteten som tenderar att ha tagit skada vid eller i sviterna av traumat. Spontanitet kan 

beskrivas som en självreglerande process, som hjälper oss att uppnå och behålla känslomässig 

jämvikt. Spontaniteten rör sig mellan vår yttre och inre verklighet, den hjälper oss att hantera 

stress från vår yttre omgivning samt att hantera och göra oss av med inre press. Deltagaren i 

en psykodramagrupp har även möjligheten att träda in i psykodramats s.k. surplus reality, en 

imaginär värld där hon har möjlighet att omvandla tragiska scenarier från livet, men som i den 

faktiska verkligheten inte går att göra något åt. Då symptomen av PTSD oftast är omedvetna, 

eller svåra att sätta ord på erbjuder psykodramat dessutom gruppdeltagaren möjligheten att 

agera ut och synligöra undermedvetet material som inte är tillgängligt via vanlig terapi. 

Psykodrama ska dock genomföras med varsamhet eftersom aktiviteten har förmågan att både 

läka men i värsta fall skada eller retraumatisera deltagaren (Kellerman 2000, s. 12-36).  
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Det skulle kunna vara fruktbart att hävda att de möjligheter som Kellerman menar att 

psykodrama möjliggör, inte är specifika för just psykodramat. Varje konstform som är inriktad 

mot traumabearbetning ger möjlighet till liknande resultat, eftersom all konst ger oss 

möjlighet att utveckla vår spontanitet, samt att skapa och träda in i en imaginär värld, som 

dessutom, enligt Boal, är en kanal till vårt undermedvetna. Kreativitet och skapande ger 

dessutom den traumadrabbade brukaren oändliga möjligheter att via konstens imaginära värld 

framställa sina traumavittnesmål.  

 

2.2.3.  Empowerment. 

Vi presenterar och undersöka fyra olika empowermentstrategier. Politisk, terapeutisk, 

pedagogisk och liberal empowement. Vi menar att just dessa fyra former av empowement är 

eller skulle kunna vara mycket relevanta, både för dagens socialpedagogiska praxis, men även 

för de målgrupper som berörs av vår studie. Låt oss bara inledningsvis förklara vad begreppet 

empowement har för central betydelse i sig.  

 Askheim menar att empowerment idag är ett populärt men diffust begrepp. Då begreppet 

används ofta, och av olika aktörer med olika ideologiska syften, finns en risk att begreppets 

historiskt så radikala innebörd går förlorad. Gemensamt för olika tolkningar av begreppet är 

dock att empowerment innebär att individer eller grupper mobiliserar kraft som håller de 

förtryckande krafter nere som hindrar dem, och på så sätt tillskansar sig makt och 

handlingsutrymme. En annan gemensam faktor bland de olika empowermentinriktningarna är 

att individen tillskrivs egenskapen att veta sitt eget bästa om hon själv får möjlighet att styra 

sitt eget liv (Askheim 2007, s. 18-19).  

Det skulle kunna vara av central betydelse att de professionella inom vårt välfärdssystem 

lämnar ifrån sig makt och manöverutrymme till förmån för brukarna själva. Rolf Rønning 

(2007) menar dock att då empowermentbegreppet används av professioner inom 

välfärdssystemet, används det ofta på ett problematiskt sätt. Begreppet, som egentligen växt 

fram ur kritiken av deras egen praktik, används av de professionella på ett populistiskt vis, 

utan att de själva reflekterar över sitt eget agerande eller verkar vilja förändra sin egen roll 

gentemot brukarna. Detta måste upplevas som hyckleri av professionernas brukare. Exempel 

från välfärdssystemet på när reell makt överförs från de professionella till brukarna hör till 

undantagen. Brukarna måste därför, enligt Freires eller Marx traditioner, själva ta den makt de 

vill använda sig av. De kommer aldrig få den tilldelad av experterna i samhället (Rolf 

Rønning 2007). 
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2.2.3.1. Radikal politisk empowement. 

Den radikal politiska empowermentstrategin innebär att fokus riktas mot relationen mellan 

människors livsförhållanden och samhällsstrukturer. Askheim menar att man utifrån denna 

strategi ser på människors livsförhållanden som resultatet av mänskligt konstruerade 

historiska processer och samhällsstrukturer. Eftersom olika gruppers positioner är resultatet av 

människors skapelser, finns det även möjlighet att förändra dem. Människor är sällan 

ensamma om sin utsatthet. Att mobilisera människor i självstärkande grupprocesser med 

syftet att göra gruppen medveten om sin situation, och därefter förändra den, är därför 

centrala åtaganden inom denna empowermentstrategi, som ser Freires pedagogiska arbete som 

sin huvudinfluens (Askheim 2007, s. 18-20). 

Ett användbart sätt att mobilisera socialpedagogiska målgrupper skulle kunna vara att använda 

sig av s.k. oppositionellt kapital. Niel Wieloch (2002) beskriver begreppet oppositionellt 

kapital som när t.ex. subkulturella grupper använder sig av kulturella symboler för att skapa 

motberättelser dvs. som svarar emot den rådande situationen. Motberättelserna kan i sin tur 

skapa en motkultur som kan locka människor till en kollektiv identitetsbildning och politisk 

mobilisering (Wieloch 2002, s. 54). Askheim menar att det inom välfärssektorn inte är 

ovanligt att brukare framhäver sitt oppositionella kapital och själva startar upp brukarstyrda 

organisationer som agerar under paroller som t.ex. ”mad pride” eller ”disability pride. 

(Askheim 2007, s. 22). 

 

2.2.3.2. Terapeutisk empowerment. 

Askheim menar att terapeutisk empowerment, som framförallt är en individuell process, 

innebär att brukaren ges möjlighet att ta sig ur de mentala låsningar och inre barriärer som 

hindrar dem från att få nyttja sina grundläggande rättigheter. Terapeutisk empowerment kan 

även innebära att människor med olika funktionshinder får lära sig att bemästra sin situation. 

(Askheim 2007, s. 26).  Man skulle kunna hävda att precis som inom den politiskt radikala 

empowermentstrategin, skulle gruppen även här kunna ha en fundamental funktion. Herman 

menar att människor som t.ex. har överlevt traumatiska händelser och därefter deltagit i s.k. 

överlevargrupper, upplever att gruppen kan ge dem ett starkt stöd. De övriga gruppdeltagarna 

kan erbjuda en förståelse för den drabbades situation som på de flesta andra platser i samhället 

inte är möjlig att få. Sådana grupper möjliggör en solidaritet som har förmåga att bryta den 

sociala isolation som oftast drabbar traumaöverlevare. Gruppen kan bistå den enskilde med 

upplevelser av återupprättelse och återtagande av människovärde, samt har i sin egenskap av 
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grupp dessutom möjlighet att härbärgera och hantera en större mängd trauma en vad de 

enskilda individerna ensamma skulle klara av att bära (Herman 2007, s. 312-316).  

 

2.2.3.3. Pedagogisk empowerment.  

Enligt Freires pedagogik får eleverna, tillsammans med sina lärare, möjligheten att via en 

dialektisk reflexiv praktik, tränga länge och längre in i ett medvetandegörande angående sina 

egna liv. På så sätt blir de mer och mer medvetna om sina liv och det samhälle som omgärdar 

dem och får därigenom möjlighet till att förändra dessa förhållanden. Utifrån dessa delvis 

praktiska erfarenheter kan de dessutom bygga upp en vetenskaplig och samtidigt humanistiskt 

teoribildning (Freire 1974). Bengt Starrin beskriver hur man genom deltagarbaserad forskning 

ger representanter från utsatta grupper möjlighet att engagera sig i kunskapsutveckling. Denna 

praxis vänder upp och ner på föreställningar om forskaren som en medlem av en allvetande 

elit, som är synnerligen lämpade att skapa kunskap, samtidigt som den genererar makt och 

inflytande för brukargrupperna i fråga. Intresset angående deltagarbaserad forskning ökar 

internationellt sett, men dessvärre inte i Skandinavien (Starrin 2007, s. 72). Det skulle 

dessutom vara givande att påstå att pedagogiken precis som kreativiteten och skapandet är en 

lämplig arena för vad Young beskriver som en social praxis, där människor kan utveckla sina 

kompetenser i dialog med andra, vilket bidrar till upplevelse av frihet och strävan efter det 

goda livet (Young 2000, s. 45).  

 

2.2.3.4. Liberal empowerment. 

Askheim menar att den liberala empowermentstrategin framhåller vikten av individens 

inneboende autonomi. Individen själv förväntas ha förmågan att ta egna initiativ och lösa 

problem. Brukaren inom t.ex. socialt arbete förväntas dock inte alltid ha dessa förmågor, så 

socialarbetarens uppdrag blir här att förmå denne att bli medveten om de barriärer som 

hindrar brukarna från att nå fram till och förstå sitt sanna jag. Socialarbetaren förväntas inneha 

en steget-före-kompetens, och har utifrån denna kunskap till uppgift att ge brukaren all den 

information denne behöver för att kunna fatta väl avvägda beslut angående sitt liv. Kritiker till 

den liberala empowermentstrategin menar att den frihet som individen har möjlighet att 

tillskansa sig, knappast är definierad av individen själv, utan handlar egentligen om att 

anpassa sig till att slags kompetent medborgarskap. Ramen för detta medborgarskap styrs utav 

allmänna uppfattningar från samhället och är inte möjliga att påverka för den enskilda 

individen (Askheim 2007, s. 29-30). 
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2.3. Teoretisk ram 

Madsen menar att då socialpedagogiska målgrupper får tillgång att delta inom t.ex. 

arbetsmarknaden, om de nu överhuvudet taget får chansen till någon slags meningsfull 

sysselsättning, tvingas de tjänstgöra inom den s.k. tredje arbetsmarknaden som karaktäriseras 

av låtsasuppgifter och brist på riktigt arbete (Madsen 2006, s. 80-81). Utifrån dessa 

förutsättningar för de socialpedagogiska målgrupperna, menar vi att det är viktig att vår 

teoretiska ram i första hand fokuserar på vad det är i kreativiteten och skapandet som fungerar 

autentiskt, som skapar mening, och om målgrupperna i fråga är bärare av kreativa förmågor 

eller om de är utestängda från även denna praktik.  

Grunden för vår teoretiska ram utgår därför från Mays och Marcuses förklaring av 

kreativiteten och skapandet som en allmänmänsklig, meningsskapande och transcendent 

praktik. Utifrån Mays definition av kreativitet har socialpedagogiska målgrupper definitivt 

kreativa förmågor som alla andra, eftersom aktiviteten i fråga beskrivs som en 

allmänmänsklig praktik (May 2005). Kreativiteten och skapandet skulle dessutom kunna 

erbjuda dessa människor en praktik med helt annan autentisk eller meningskapande kaliber än 

vad den s.k. tredje arbetsmarknadens låtsasarbeten kan erbjuda. May menar att alla människor 

genom skapandet, har möjligheten att uppleva extatiska, känslomässigt och mentalt 

gränsöverskridande upplevelser om vi bara vågar ge oss hän åt vår kreativitet. Med hjälp av 

begreppet formlidelse beskriver han dessutom hur vi söker efter den specifika form som ger 

varje enskild individ möjligheten till sin egen upplevelse av mening och helhet. Med hjälp av 

kreativiteten har vi både möjligheter att skapa utifrån upplevelser av detta meningssökande, 

men vi kan även använda oss av en kreativ praxis till att direkt utforma och skapa mening i 

våra liv (IBID). 

Kreativiteten och konsten har dessutom den transcendenta förmågan att kunna överskida och 

förändra vår uppfattning och våra föreställningar om så grundläggande förutsättningar för vår 

tillvaro som t.ex. vår verklighetsuppfattning. Detta faktum bör innebära stora möjligheter för 

människor att få uppleva hopp och autenticitet trots en eventuell utsatt, skrämmande eller 

hopplös tillvaro. Marcuse beskriver konstens dimension som transcendent, eftersom den har 

en förmåga att tränga in i våra vardagsliv. Då vår vardagliga tillvaro många gånger ter sig 

skrämmande och oförklarlig, kan konstens gestaltningar och iscensättningar istället erbjuda en 

upplevelse av sannare karaktär och innebörd en vad vår verklighet förmår ge oss. Detta 

innebär att konsten har förmågan att vända upp och ner på föreställningen om begreppet 

verklighet.Konstens värld upplevs därför stundtals som den sanna verkligheten. Marcuse 

menar dessutom att konsten har en politisk och upprorisk förmåga, men inte utifrån 
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skildringar av orättvisor utifrån ett specifikt politiskt samhällsperspektiv. Kreativiteten och 

konsten ger oss möjlighet att berätta egna berättelser och därigenom skildra vårt eget innersta 

känsloliv, våra upproriska outtalade tankar och våra drömmar. Genom att dramatisera om 

fiktiva personer, som inte styrs av vårt verkliga samhälles tvång och förtryck, kan vi slå hål på 

dominerande tankegångar från vårt verkliga liv och dessutom förmedla utopin och visionen 

om människans befrielse, om en lyckligare tillvaro (Marcuse 1980). 

Utifrån utopin om människans befrielse och en lyckligare tillvaro skulle socialpedagogiska 

målgrupper kunna engagerar sig i brukarstyrda verksamheter som syftar till att åstadkomma 

en drägligare tillvaro för dem, som syftar till empowement. Begreppet empowerment kan 

tolkas på många sätt, gemensamt för alla olika och motstridiga tolkningarna är dock att 

empowerment innebär att enskilda individer eller grupper mobiliserar kraft som håller de 

förtryckande krafter nere som hindrar dem från deltagande i samhället. Genom empowerment 

tillskansar de sig makt och handlingsutrymme. En annan gemensam faktor bland de olika 

empowerment inriktningarna är människor anses veta sitt eget bästa om de själva får 

möjligheten att styra sina egna liv (Askheim 2007, s. 18-19). Vi fokusera på fyra olika 

empowement strategier i vår studie eftersom vi anser att de är relevanta för teoribildning inom 

socialt arbete och för syftet med vår undersökning. De fyra strategierna är den 

radikalpolitiska, den terapeutiska, den pedagogiska och liberala empowementstrategin. 

Askheim menar att den radikalpolitiska empowementstrategin fokuserar på människors 

livsförhållanden i relation till samhällsstrukturella barriärer och hinder, som i sin tur är 

resultatet av mänskligt konstruerade historiska processer. De förtryckta själva måste 

mobilisera sig i självstärkande processer med syftet att göra gruppen medveten om sin 

situation gentemot de hinder som förtrycker dem, och därefter förändra denna situation (IBID, 

s. 18-20).  

Askheim menar att terapeutisk empowerment är en individuell process där brukaren med 

hjälp av terapi får möjligheten att ta sig ur mentala låsningar och inre barriärer som hindrar 

denne från delaktighet i samhället (IBID, s. 26). Det skulle dock kunna vara fruktbart att 

hävda att även gruppen kan ha en central roll inom den terapeutiska empowermentstrategin.  

Herman beskriver hur t.ex. grupper för traumaöverlevande kan erbjuda brukaren en förståelse 

sin situation som inte står att finnas någon annanstans i samhället. Gruppdeltagarna kan 

dessutom tillsammans skapa en solidaritet som har förmåga att bryta isolation, bistå den 

enskilde med upplevelser av återupprättelse och återtagande av ett förlorat människovärde 

(Herman 2007, s. 312-316).  
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Freires pedagogik skulle kunna beskrivas som pedagogisk empowement, då eleverna 

tillsammans med sina lärare, ges möjligheten till en dialektisk reflexiv praktik, där de tränger 

länge och längre in i ett medvetandegörande angående deras egna liv. På så sätt blir de mer 

och mer medvetna om sina liv och de samhällsstrukturer som omger dem och får därigenom 

möjlighet till att förändra eventuella hinder och barriärer som drabbar dem i deras liv. Utifrån 

en sådan praktik kan de sedan bygga upp en vetenskaplig och humanistiskt teoribildning 

(Freire 1976).  

Askheim menar att den liberala empowermentstrategin fokusera på individens autonomi. 

Individen förväntas ha förmågan att ta initiativ och lösa problem och på så sätt ta sig ur 

förtryckande situationer i livet. Kritiker till den liberala empowermentstrategin menar att den 

frihet som finns tillgänglig för individen inte är definierad av individen själv, utan handlar om 

anpassningsförmåga till att slags kompetent medborgarskap. Detta medborgarskap styrs utav 

allmänna samhälleliga föreställningar som inte är möjliga för individen att påverka (Askheim 

2007, s. 29-30). Utifrån dessa fyra empowermentstrategier har vi möjlighet att identifiera, 

kategorisera och analysera konsekvenserna av ett eventuellt användande av 

empowermentinriktat arbete i de aktuella verksamheterna i vår undersökning.  

Om ett empowementinriktat arbete leder till att brukarna inom socialt arbete lyckas undanröja 

barriärer som hindrar dem från deltagande i samhällslivet, så behöver de därefter bedriva en 

praxis som säkerställer och upprätthåller dessa socialpolitiska vinster de själva tillskansat sig. 

Här följer tre exempel på teoretiska modeller som vi menar har dessa egenskaper, som 

dessutom är lämpliga som socialpedagogiska praktiker, och som är möjliga att kombinera 

med kreativ och skapande verksamhet. 

Young menar att alla människor med hjälp av sin kreativitet måste få möjlighet att utveckla 

och använda sina förmågor och sitt kunnande i en social praxis. Vi måste få möjlighet att 

utrycka oss angående dessa erfarenheter i dialog med andra, och få möjlighet att påverka 

beslut angående de omständigheter som styr dessa aktiviteter. Först när alla människor har 

den möjligheten kan vi skapa ett rättvist samhälle, då kan människor förverkliga sin strävan 

efter det s.k. goda livet. (Young 2000, s.45). Freire menar att en utopisk pedagogik med 

visioner om en mänskligare värld, som i en dialektisk och reflexiv praxis, fördömer 

avhumaniserandet i världen och förkunnar förmänskligandet, inger förhoppningar om en 

bättre värld. (Freire 1976). Sernhede menar, i sin tur, att människor i sina drömmar bär 

förhoppningar om en bättre värld. Då vi får möjlighet att låta vår verklighet och våra drömmar 

mötas, föds hopp. Som socialpedagoger skulle vi kunna utveckla en praxis som tar 

drömmarnas kraft och potential på allvar, och därigenom ge brukarna verktyg för reell 
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förändring. Kreativitet och skapande är en lämplig arena för en sådan praxis, som dessutom 

erbjuder möjligheten att sammanföra de tre livs och samhällsförändrande praktikerna, dvs. 

den terapeutiska, den politiska och den pedagogiska praktiken (Sernhede 1996, s 203-207).  

De socialpedagogiska målgrupperna är enligt Madsen marginaliserade grupper som drabbats 

av samhälleliga nödsituationer. (Madsen 2006, s. 15). En sådan tillvaro får förstås 

psykosociala konsekvenser. Med hjälp av begreppen kris och trauma försöker vi skapa 

förståelse angående vilka eventuella konsekvenser en utsatt tillvaro tenderar att orsaka de 

drabbade. Vi vill även undersöka vilka eventuella risker kreativitet och skapande verksamhet 

innebär för socialt utsatta människor, huruvida det är möjligt för dem att delta i aktiviteterna i 

fråga eller om de riskerar att fara illa av dem. Cullberg beskriver psykisk kris som ett tillstånd 

som innebär att människor hamnar i ett skeende i livet där dennes tidigare erfarenheter och 

kunskaper inte räcker till för att hantera de problem hon nu ställs inför. Kris kan medföra 

upplevelser av kaos, meningslöshet och isolation (Cullberg 1992). Traumatiska händelser 

utsätter oss enligt Kellerman för övervälvande känslomässiga upplevelser som kan leda till 

karakteristiska traumasymptom som bl.a. ångest, depression, hyperaktivitet och sömnproblem. 

En traumatiserad tillvaro innebär dessutom oftast upplevelser av inre upprepande sekvenser 

av traumatiska händelser som upplevs som svårförståeliga och smärtsamma. Kreativiteten och 

skapandet innebär möjligheter för kris och traumadrabbade människor att komma i kontakt 

med omedvetna tankar och känslor som valig terapi inte kommer åt, att läka en eventuellt 

skadad spontanitet, omvandla traumatiska händelser med hjälp av fantasins värld och gestalta 

och agera ut händelser man har svårt sätta ord på. Kreativ traumabehandling ska dock 

hanteras varsamt då det i händer på oerfarna praktiker kan orsaka skada eller retraumatisera 

den traumadrabbade (Kelleman 2000). Det finns med andra ord en rad möjligheter och vinster 

med den kreativa traumabehandlingen för kris och traumadrabbade människor. Man kan då 

undra över varför vi väljer att inte fokusera på kreativitet och traumabehandling i vårt arbete?  

Då vi skapar tenderar, enligt May, vårt undermedvetna material att bryta fram. På så sätt har 

nya banbrytande tankar möjlighet att med konstens hjälp träda fram. Han menar vidare att 

genom formlidelse har alla individer möjlighet att skapa utifrån sina egna upplevelser av 

mening och helhet. ( May 2005). Marcuse menar att det är av central betydelse för t.ex. 

konstens politiska funktioner att vi får möjlighet att berätta våra egna innersta historier 

(Marcuse 1980). Vi menar at det är väsentligt att våra egna innersta historier, vår egen 

upplevelse av mening eller helhet och våra egna banbrytande idéer, som kreativitet och 

skapande genererar, inte ska behöva anpassas till behandlingsprogram eller manualer som 

brukarna i undersökningens verksamheter själva inte har möjlighet att påverka. Vi menar att 
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dessa historier, individuella upplevelser av mening och idéer måste få möjlighet att leva sina 

egna liv, att leverera sina egna ocensurerade budskap. Därför fokuserar vi endast på friviligt 

skapande i vår studie, utan inslag av tvång, fostran eller andra begränsningar av de vuxna 

brukare studien berör.   

 

2.4. Tidigare forskning 

Här presenterar vi tre vetenskapliga artiklar och en kandidatuppsats som vi anser vara 

relevanta för vår studie, och som utgör ett komplement till studiens övriga teorier. Vi 

genomför även en kort reflektion angående befintlig forskning om kreativitet och skapande, 

och avslutar med att beskriva den tidigare forskningens relevans för vår studie.  

Vid vår undersökning av tidigare forskning angående kreativitet och skapande, har vi valt att 

begränsa oss till studier som är relevanta för det socialpedagogiska fältet. En majoritet av 

studierna vi får fram inom vårt sökfält (se metoddelen) berör pedagogiska möjligheter för 

barn, vilka möjligheter ett kreativt förhållningssätt kan medföra, eller traumabehandling. 

Studier som innehållsmässigt angränsar till vår egen studie, som t.ex. artiklar angående 

kreativiteten och skapandets möjligheter för vuxna brukare, inom social arbete, utanför 

behandlingsvärlden, är betydligt svårare att finna. 

Maria Björklund (2008)har genomfört en litteraturstudie som hon presenterar i sin 

kandidatuppsats. Hon har undersökt det aktuella kunskapsläget angående skapande aktivitet 

inom arbetsterapin. Studien uppmärksammar hur patienter kan uppleva framgångskänsla vid 

skapande aktiviteter. De får även möjligheten att med hjälp av aktiviteterna i fråga bearbeta 

sin livssituation. Arbetsterapi i gruppform erbjuder ett utökat socialt sammanhang och leder 

till stark gruppkänsla för alla inblandade. I studien lyfts frågeställningen om huruvida samma 

starka gruppkänsla skulle kunna uppnås med hjälp av andra aktiviteter. Att använda sig av 

skapande aktiviteter kräver lyhördhet från arbetsterapeuten sida, och i vissa fall kan 

individuell behandling behövas som ett komplement till verksamheten. Svårigheten med att 

använda sig av skapande aktiviteter skulle kunna vara att finna lokaler som är anpassade till 

dessa inom kommun och landsting. Det är dessutom viktigt att se till att det är patienternas 

behov som styr verksamheternas innehåll och inte rutiner och gamla inarbetade vanor 

(Björklund 2008). 

Richard Lakes (2005) beskriver i sin studie ett EU-finansierat projekt som riktade sig mot 

arbetslösa unga vuxna. Projektet i studien drevs i linje med s.k. Critical Work Education 

projekts, som utgår ifrån en bestämd handlingsram för att motverka exklusion. I dessa projekt 

försöker man göra deltagarna medvetna om vilka utmaningar de kan ställas inför i mötet med 



 

28 

 

arbetsmarknaden eller utbildningsväsendet, deras möjligheter till social mobilisering samt 

förklaring av exkluderande mekanismer i vår moderna ekonomi. Syftet med projektet i 

studien var att med hjälp av rollspelsövningar bidra till att ge de medverkande en ökad 

beredskap inför arbetsmarknaden, träna dem i beslutsfattande angående sina egna liv, samt 

skapa förståelse för bakomliggande faktorerna och risker med social exklusion. Deltagarna 

träffades två gånger i veckan, tre timmar vardera. Rollspelsövningarna berörde gemensamma 

teman hämtade ur deltagarnas egna liv. Projekten bidrog till informella läroprocesser där 

ungdomarna i en avslappnad miljö kunde diskutera för- och nackdelarna med de 

arbetsträningsprogram som de tidigare deltagit i. Användandet av dramaturgiska metoder för 

att motverka arbetslöshet har resulterat i att kritiska röster väckts som hävdat att aktiviteterna i 

fråga förstärkt de arbetslösas underlägsenhet p.g.a. deras brist på ”kulturellt kapital”, som de 

dessutom själva skuldbelagts för. Lakes menar däremot att projektet i fråga snarare stärkte och 

bekräftade individernas självkänsla eftersom historierna som lyftes fram bidrog till 

medvetande om den egna identiteten (Lakes 2005).   

Leseho & Maxwell (2009) har i en intervjustudie undersökt om dans och kreativ rörelse kan 

användas som en strategi för kvinnor, från olika delar av världen, att ta sig igenom svårigheter 

i livet. Kvinnorna som intervjuats har tidigare varit med om svårigheter som t.ex. övergrepp, 

trauman eller våld i närområdet. Författarna menar att dansen och den kreativa rörelsen 

resulterar i att informanterna upplever och åstadkommer empowerment åt sig själva. 

Empowerment förklaras som när t.ex. klienten vid en rådgivningssituation själv får makten att 

styra sitt liv och fatta beslut som leder till bättre hälsa och välbefinnande för denne. De 

upplever att dansen ger dem möjlighet att återfå den förlorade respekten för sina kroppar och 

för sin kvinnlighet, vilket leder till upplevelse av frihet. Dansen ger dem dessutom en rad 

andra möjligheter och erfarenheter som förmågan att hantera stress, meditativa upplevelser, 

ett inre läkande, privata insikter, förmågan att hantera och uttrycka starka känslor, ökad tillit 

till andra samt en mer grundad tillvaro i vardagslivet. Dansen och den kreativa rörelsen 

resulterar i positiva reaktioner inom flera olika livsområden som i sin tur sprider sig till andra 

livsområden för kvinnorna. Olika sorters dans och rörelse genererar liknande reaktioner hos 

kvinnorna. Flera deltagare går, eller börjar gå, till vanliga samtalsterapeuter för att fortsätta att 

processa sina upplevelser från dansen. Flera deltagare vittnar dessutom om upplevelser av 

plötsliga känslostormar, som av bedövande sorg eller ilska, under dansen. Författarna menar 

att dans och kreativ rörelse därför måste genomföras med varsamhet. Författarna ställer sig 

även, utifrån sin studie, frågan om huruvida även andra konstformer ger människor samma 

möjligheter att hantera svårigheter i livet (Leseho & Maxwell 2009). 
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Med hjälp av följande innehåll från artiklarna kompletterar vi studiens teoretiska ram 

ytterligare. Björklund beskriver arbetsterapi i gruppform som en praktik som möjliggör ett 

utökat socialt sammanhang vilket skapar stark gruppkänsla för alla inblandade (Björklund 

2008). Lakes menar att dramaövningar för arbetslösa ungdomar stärker ungdomarnas 

självkänsla. Kritiskt höjda röster mot liknande aktiviteter menar att dessa aktiviteter påverkar 

deltagarnas själkänsla negativt pga. brist på kulturellt kapital. Författaren menar dock att så 

inte är fallet utan dramaövningar snarare bekräftar och stärker ungdomars självkänsla då de 

gör dem mer medvetna om sina egna identiteter (Lakes 2005). Leseho & Maxwell menar att 

dans och kreativ rörelse erbjuder traumadrabbade kvinnor positiva resultat inom flera 

livsområden, som dessutom tenderar att sprida sig till ytterligare livsområden. Dansen har 

dock förmågan att väcka starka känsloreaktioner som t.ex. plötsliga upplevelse av stark sorg 

eller ilska (Leseho & Maxwell 2009). 

 

3. Metod 

I metodavsnittet ges läsaren möjligheten att följa hur skribenterna har gått tillväga för att 

samla in material till sin studie, metod, urval, samt bearbetningen av sitt insamlade material. 

Slutligen diskuteras etiska reflektioner samt studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1. Tillvägagångssätt 

 

Innan vi påbörjar beskrivningen av vår metodologiska ansats, skall vi redogöra för hur vi har 

fördelat arbetet under processens gång. Vi har gemensamt diskuterat och genomfört litteratur- 

och artikelsökning. Genom diskussion och överväganden har vi kommit fram till vår 

metodologiska utgångspunkt gemensamt. Under skrivprocessen har vi genomgående haft 

inblick och synpunkter på de delar vi skrev var för sig. Gunnar har skrivit studiens inledning 

och teoridel förutom avsnitten om kreativitet och skapande och tidigare forskning. Lejla har 

skrivit om kreativitet och skapandet, tidigare forskning samt metodavsnittet. Vi har genomfört 

fyra intervjuer med fem informanter. Efter att intervjuerna var avklarade transkriberade vi två 

intervjuer var. Tydligare beskrivningar av databearbetningen kommer senare i metodavsnittet. 

Analysen av empirin bygger på gemensamma reflektioner och diskussioner. Gunnar har 

skrivit avsnitten i resultatet som handlar om kreativitetens betydelse, bearbetning, kunskap 

och bekräftelse samt kreativitet och empowerment. Lejla har skrivit om gemenskap, paus från 

omvärlden och skapandets risker. Slutdiskussionen har skrivits gemensamt.  
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I följande avsnitt redogör vi för metodologiska ansatser och hur vi har gått tillväga vid 

datainsamling och bearbetning. 

 

3.2. Val av metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie utifrån en kombination av fenomenologisk och 

hermeneutisk ansats. Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv bidrar kvalitativ forskning till att 

komma nära inpå ett fenomen. Det kan verka problematiskt att använda sig av en kombination 

av ansatser då de kan ha motsättningar. Fenomenologin syftar till att beskriva en persons 

livsvärld, hermeneutiken förutsätter forskarens tolkningar. (Kvale & Brinkmann 2009, s.30). 

Vårt syfte har varit att undersöka hur ett fenomen framställs, varpå vi försökte tolka och skapa 

mening i framställningen (Smith 2009, s. 28).  

Ursprungligen var hermeneutikens ämnen religiösa, juridiska eller litterära texter (Kvale & 

Brinkmann 2009). Däremot kan man idag se på ordet ”text”, där diskurser och till och med 

handlingar, kan inkluderas i begreppet. Vid en hermeneutisk utgångspunkt kan exempelvis 

intervjutillfället sättas in i ett större kontextuellt sammanhang än just intervjusituationen, och 

kan påverkas av historiska och samhälleliga faktorer. I förhållande till vår studie har det varit 

en gynnsam utgångspunkt. Ett begrepp som eftersträvas är den hermeneutiska cirkeln (Kvale 

& Brinkmann 2009). De olika delarna i resultatet har vi ständigt kopplat och tolkat genom 

studiens centrala begrepp.  

 Anledningen till varför vi såg kombinationen mellan fenomenologi och hermeneutik som 

fruktbar var att vi, dels sökte personliga beskrivningar, samtidigt som vi ville undersöka dem i 

förhållande till den teorin som finns.  Vi såg en kombination av dessa två ansatserna som ett 

sätt att få ut så mycket som möjligt av vår empiri. De gav oss möjligheten att använda oss av 

vår egen förkunskap, och sammanföra detta med informanternas egna, och för oss nya, 

berättelser. Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod har vi försökt att 

beskriva begrepp ur ett helhetsperspektiv. Dock har vi avgränsat oss och inte undersökt en 

företeelse ur alla dess aspekter (Larsson, Liljehammar & Mannheimer 2005). Vi har fokuserat 

på upplevelsen av kreativitet och skapande ur personalens perspektiv. Med hjälp av en 

kvalitativ studie har vi försökt att komma till djupet av personalens erfarenheter av kreativitet. 

 

3.2.1. En abduktiv ansats 

Förkunskaper vi fått på den socialpedagogiska utbildningen, samt den nya 

kunskapsinhämtningen vi gjort inför studien, har vi ständigt kopplat informanternas 

resonemang. Eftersom vi är medvetna om det svåra i att bortse från vår förförståelse valde vi 
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därför en abduktiv studie, där vi växlar mellan teori och empiri. En abduktiv studie är en 

kombination av induktiv och deduktiv studie. Data som samlas in från intervjuer kan tolkas 

eller analyseras utifrån teoretiska begrepp som är relevanta. En abduktiv utgångspunkt gör det 

möjligt att se mönster och teman.  (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005).  

 

3.3. Urval 

I vår studie har vi valt att intervju personal från tre olika institutioner som erbjuder kreativ 

verksamhet. Institutionerna befinner sig i två svenska storstäder. Målgrupperna i de tre olika 

institutionerna är våldsutsatta kvinnor, människor med psykisk ohälsa och bostadslösa 

kvinnor. Urvalet består av fem olika informanter som var och en använder sig av olika 

konstformer i sitt arbete nämligen målning, skrivna texter, textil och musik. Syftet med en 

variation av kreativa uttryckssätt var att belysa på vilka sätt de olika uttryckssätten liknar 

varandra och/eller skiljer sig åt. Därför har vi använt oss av en genomtänkt urvalsstrategi vid 

val av informanter som skulle bidra till målet att besvara studiens syfte (Hartman 2004). 

Institutionerna, där våra informanter är verksamma, riktar sig till målgrupper som har upplevt 

svårigheter i livet, målgrupper som vi kan komma i kontakt med i vårt arbete som 

socialpedagoger. Informanternas ansvarsområde på arbetsplatsen var skapande verksamhet. Vi 

har medvetet valt informanter som inte arbetar med behandling eller i arbetsmarknadspolitiskt 

syften i sin verksamhet. Informanternas utbildningar är följande; socionom, socialpedagog, 

hantverkspedagog, fritidsledare och fritidspedagog. Två av våra informanter har även en steg 

1-utbildning. En annan har gått en ”Trappan”-utbildning. Informanternas befattningar är 

socialsekreterare, handledare, konstpedagog, och samordnare. Antal år inom yrkesfältet 

varierar bland informanterna, och sträcker sig från cirka 5 år upp till 17 år. Alla informanter, 

förutom en, sysslar med kreativa aktiviteter vid sidan av sitt arbete. Vi har inte haft fokus på 

genus, etnicitet eller ålder i våra urvalskriterier. 

 

3.4. Datainsamling 

Vid sökning av tidigare forskning, har vi använt oss av databaserna ProQuest, Eric och Diva. 

Sökorden vi använde var en kombination av nyckelorden creativity, social work, arts, 

empowerment, trauma. Vi valde att inte använda oss av studier som handlar om skapande i 

behandlingssyfte, utan begränsade oss till studier som handlar om vad det kan innebära för 

individen att delta i kreativa aktiviteter.  

Vid insamlingen av empiri, har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer för att undersöka 

intervjupersonens erfarenheter av kreativitet och skapande i verksamheten. Fokuset låg på 
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informantens beskrivning av specifika situationer och upplevelser på sin arbetsplats (Kvale & 

Brinkmann 2009). Anledningen till varför intervjun benämns som halvstrukturerad är att den 

inte är ett begränsat frågeformulär, men inte heller ett vardagligt samtal. I vår intervjuguide 

har vi genomgående haft frågor som ger utrymme för informanternas beskrivningar (se bilaga 

2). Vi uppfattar att den halvstrukturerade intervjun skiljer sig från en öppen intervju, eftersom 

den skapade en avgränsning till det vi avsåg att studera. Våra frågor var inledningsvis 

öppnare, för att senare komma till beskrivande frågor som rör vårt syfte med undersökningen. 

Vi ansåg att en beskrivning av vad informanterna har gjort tidigare så småningom kunde leda 

in dem på teman som berörde kreativitet och skapande. Syftet var att söka mening i det som 

de pratade om utifrån centrala teman. Det som då krävs av intervjuaren är att denne är 

observant och har kunskap om ämnet som undersöks, för att kunna tolka och urskilja 

kroppsspråk, tonfall och liknande (Kvale & Brinkmann 2009). Innan intervjuerna läste vi in 

oss på kreativitet som ett teoretiskt begrepp. Detta för att kunna ställa följdfrågor kring 

informanternas resonemang, samt uppmärksamma teman. Det är viktigt att påpeka att det är 

vi, som intervjuare, som leder in informanten på olika teman och styr samtalet. Intervjuerna 

genomfördes vid fyra olika tillfällen, varje intervju var ca 30-45 minuter lång. Vi turades om 

att leda intervjuerna men bidrog båda med eventuella följdfrågor. I alla intervjuer, förutom en, 

var det en informant och två intervjuare. Vi var medvetna om att detta att vi var två som 

intervjuade, kunde påverka den redan ojämna maktbalansen som finns mellan forskare och 

intervjuperson (Kvale & Brinkmann 2009). Därför försökte vi ha en öppen och samtidigt 

avvaktande inställning. Vid mötet med en av institutionerna uppstod det ett missförstånd. 

Informanterna hade uppfattat att båda skulle delta i intervjun samtidigt. Trots att vi tidigare 

hade haft individuella intervjuer, genomförde vi intervjun med båda tillsammans. Med tanke 

på tidsaspekten för alla parter, valde vi att anpassa oss efter hur informanterna faktiskt hade 

trott att det skulle vara.  I efterhand reflekterade vi kring det specifika tillfället. Vi kom fram 

till att det kan ha bidragit till en jämnare maktbalans mellan intervjuare och 

intervjupersonerna, eftersom vi hade varit två intervjuare och en informant vid de övriga 

tillfällena. Det kan dessutom ha underlättat för informanterna att tänka igenom sina svar och 

återkomma till ett tidigare resonemang. 

I förhållande till syftet med vår studie, anser vi inte att exempelvis observationer, hade gett 

oss lika mycket som de kvalitativa intervjuerna gjort. Vårt mål var inte att komma till ett 

generaliserbart resultat. När vi utformade intervjuguiden var vår strävan att ställa beskrivande 

frågor. Vårt mål har varit att framföra informanternas röster angående deras erfarenheter av 

kreativitet och skapande.  Att aktivt tänka utifrån en delvis fenomenologisk ansats tillät oss att 
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vara mer avvaktande och nyfikna som forskare. Innan varje intervjutillfälle bad vi 

informanten om lov att få spela in intervjun.  

 

3.5. Transkribering och analysmodell 

Vi transkriberade två intervjuer var. Vår analysmodell var IPA (Interpretativ 

Phenomenological Analysis). Utifrån vårt syfte och vår metodologiska ansats, fann vi att den 

var mest användbar vid analysen av empirin, dessutom beskriver IPA tydligt vilka steg som 

ska följas vid analysen, utan fasta teman. Störst fokus ligger på att komma nära texten och 

lära känna den (Smith 2009). IPA metoden tillämpades redan vid transkriberingen av 

intervjun. Smith menar att det inte är till större nytta att skriva ut information som inte 

kommer att bli analyserad. Vi har genomgående skrivit in längre pauser och skratt i 

transkriptionen. Däremot har vi inte tagit med upprepningar och utfyllnadsord där de inte varit 

av vikt eller påverkat resten av resonemanget. Dessutom noterade vi när intervjupersonen 

höjde rösten eller betonade visa delar av sitt resonemang. (Smith 2009). Detta var till stor 

nytta för oss, senare vid analysen, då vi sett hur de olika frågorna berör på olika sätt.  

Efter transkriberingarna är det viktigt att fokusera på att komma nära det datamaterial som 

intervjuarna har gett. Vi har därför läst igenom intervjuerna flera gånger om. Detta gjorde att 

vi kunde uppmärksamma skiftningarna mellan allmänna tankar kring kreativitet och skapande 

och specifika händelser som beskrivs (Smith 2009, s.82). Det har också gett oss möjligheten 

att se när det har funnits motsättningar i de olika resonemangen som de enskilda 

informanterna har fört. Efter genomläsningen av intervjuerna var det dags att påbörja själva 

analysen av texterna. 

Smith menar att det är viktigt att hålla sig till en nära analys, för att undvika den ytliga 

läsningen som forskare ofta kan hamna i. Till en början strök vi under saker som vi trodde 

kunde vara viktiga. Därefter kunde vi göra associationer från meningar eller ord som 

informanten använde sig av och antecknade de tankar och associationer vi fick när vi läste det 

som sades (Smith 2009). Vi bearbetade alla våra intervjuer på detta sätt, för att senare forma 

teman utifrån informanternas resonemang. Det var för oss en balansgång mellan att hålla sig 

nära texten, och samtidigt vara medveten om våra forskningsfrågor.  

Teman bildades genom det vi uppmärksammade i texterna och våra tankar kring detta.  För att 

ha den hermeneutiska cirkeln i åtanke, tolkades delen i förhållande till helheten och helheten i 

förhållande till delen (Smith 2009). De teman som formats har inte bara speglat det 

informanterna sagt, utan också vår tolkning av det. Vi har kunnat se teman, som kan ha 

kopplats till våra frågeställningar, utan att informanterna har använt sig av just samma 
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begrepp som vi. Smith menar att en abstraktion av något, uppmärksammar mönster, vilket gör 

att vissa teman kommer samman (Smith 2009, s. 96). Det vi har hittat i den ena utskriften kan 

ha lett till att vi har letat efter liknande saker i den andra. Det var viktigt för oss att tillåta nya 

teman att dyka upp. På så sätt kunde vi även se mönster och kopplingar mellan de olika 

intervjuerna.  

 

3.6. Validitet  

Inom det samhällsvetenskapliga området brukar man tala om validitet när man ska undersöka 

huruvida den valda metoden undersöker det den avser att undersöka (Kvale & Brinkmann 

2009). Validitet syftar till att se att exempelvis en intervju är i linje med studiens syfte. Vid 

utformningen av intervjufrågor, har vi försökt att lyfta fram frågor som berör informanternas 

upplevelser och erfarenheter. Vi tror därför att vi har fått ta del av intervjupersonernas 

personliga uppfattning om vad kreativitet som i och för sig utgör en slags sanningar för dessa 

enskilda individer, dessa sanningar ska dock inte betraktas som allmängiltiga(Kvale & 

Brinkmann 2009). Vi har försökt att bevara en medvetenhet och en känslighet inför det 

sammanhang vårt resultat presenteras i (Smith 2009, s.180). Smith menar dessutom att en 

analys bara kan bli så bra som data den bygger på. Detta kräver en hängivenhet från vår sida 

och medvetenhet vid intervjutillfällena. Även intervjuutskrifternas validitet är beroende av 

huruvida vi har skrivit ut på ett sätt som svarar mot vårt forskningssyfte (Smith 2009). Vi har 

därför försökt att genomgående vara konsekventa vid transkriberingarna och tillämpat 

analysmodellen till vår forskningsansats och studiens syfte. Genom att tydligt beskriva den 

förkunskap vi hade med oss in i studien, försöker vi ge läsaren en möjlighet till att bedöma 

förförståelsens påverkan på forskningsresultatet. På så sätt kan resultatets validitet bedömas, 

det vill säga ifall studien undersöker det den avser att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Genom att välja att intervjua personal angående brukarnas kreativa praxis är vi medvetna om 

att validiteten påverkas negativt. Detta faktum har vi försökt kompensera genom att leta upp 

informanter som mött ett stort antal brukare i en kreativ praktik, i verksamheter där kreativitet 

och skapande har en central roll för institutionerna i fråga. En alternativ studiedesign skulle 

givetvis vara att intervjua brukarna själva. Pga. etisk komplexitet och en rädsla för att vi 

skulle behöva tillbringa mycket tid, i ett tidsmässigt snävt schema, till att ”jaga informanter” 

valde vi att avstå från att intervjua brukare. Validiteten påverkas även negativt av att vi i 

studiens slutskede lagt till ett socialpolitiskt syfte som informanterna varken fått uttala sig 

angående, eller blivit intervjuade om. 

 



 

35 

 

3.7. Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till huruvida ett forskningsresultat är tillförlitligt. Det handlar om i vilken 

grad samma svar skulle framkomma av informanterna vid ett annat tillfälle och av andra 

intervjuare (Kvale & Brinkmann 2009).  Kvale och Brinkmann menar att ledande frågor inte 

alltid behöver innebära minskad reliabilitet, utan kan istället öka den. De menar att det inom 

samhällsvetenskapen ofta används för lite ledande frågor. Allt ifrån intervjuarens kroppsspråk, 

till verbala reaktioner till informanternas svar kan ha en påverkan på vad och hur informanten 

svarar på andra frågor (Kvale & Brinkmann 2009 s.188). I början av det första 

intervjutillfället var vi båda nervösa, vilket kan ha påverkat vilka svar vi fick av informanten. 

Däremot tror vi att vårt gemensamma intresse för kreativitet gav upphov till en öppenhet, 

vilket i sin tur bidrog till de svar vi fick av informanterna. Dessutom uppkom spontana 

följdfrågor vid intervjuerna, vilka var av stor betydelse för det resultat vi fick fram. Huruvida 

samma resultat skulle kunna uppnås i en liknande studie tror vi är beroende av en del olika 

faktorer såsom vårt engagemang och intresse av ämnet och informanternas dagsform. Vårt 

engagemang kan ha bidragit till att informanterna svarade på ett sätt, vilket de kanske inte 

gjort vid ett annat intervjutillfälle med andra intervjuare utan samma intresse.  

 

3.8. Etik 

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett informationsbrev, där vi bjöd in personal 

som arbetade med kreativitet och skapande att ingå i vår studie (se bilaga 1). Vidare förklaras 

att deltagandet är frivilligt, och att den intervjuade kan avbryta intervjun om denne skulle 

känna obehag. Dessutom informerades informanten om att denne skulle kunna ta del av vår 

studie innan den lämnas in för bedömning. Detta för att säkerställa att det informanten har 

bidragit med till studien, framställs på det sätt som denne finner är rättvist utifrån det som har 

sagts. Vi valde att inte erbjuda utskrifter av intervjun, med anledning av det som Kvale och 

Brinkmann resonerar kring när det gäller läsandet av transkriberingar. Beroende på hur exakt 

man skriver ut, kan informanten i värsta fall verka ha svagare utvecklat språk (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.203-204). Vid intervjutillfällena klargjorde vi detta, varpå ingen av 

informanterna uttryckte en önskan att få läsa intervjuutskrifterna. I det fall någon eller några 

av informanterna hade önskat ta del av transkriberingen, hade vi varit beredda att skicka detta 

till dem.  

Vidare skall informationen inte kunna spåras till någon som riskerar att ta skada av att känslig 

information publiceras i en studie. Därför har vi döpt om samtliga informanter och i de fall 
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känsliga fallbeskrivningar gjorts, har vi ändrat brukarens bakgrundsbeskrivning på ett sätt så 

de inte ska kunna spåras.  

Vi är medvetna om att vi mycket tydligt positionerar oss i studien angående exempelvis våra 

egna socialpolitiska åsikter, samtidigt som vi dessutom resonerar mycket angående ämnen 

som etik makt och förtryck. Vi har försökt att balansera denna forskarmakt med att vara extra 

återhållsamma vid intervjuerna angående etiskt laddade ämnen som socialpolitiska åsikter. Vi 

har endast vid ett intervjutillfälle styrt in samtalet omkring radikalpolitiskt empowerment 

arbete, då vi frågat ut informanterna omkring begreppet empowerment. Kvale & Brinkmann 

menar att det är forskarens uppgift att undersöka och reflektera angående hur makt och 

kunskap produceras och definieras (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

4. Resultat och analys 

I följande del av studien presenterar vi och jämför den empiri som vi anser vara relevant med 

hänsyn till studiens syfte och centrala frågeställningar. Vi analyserar dessa data utifrån 

relevant litteratur inhämtad från studiens teoridel, samt med hjälp av våra egna tolkningar. Vi 

presenterar resultatet och analyserna utifrån sju olika teman, därefter fortsätter vi vår 

socialpolitiska undersökning under rubriken ”Livs- och samhällsförändrande praktik.” 

Därefter följer en kort sammanfattning av studiens resultat och analysdel. Empirin presenteras 

både i form av informanternas citat från intervjuerna, men även i form av löpande text som 

sammanfattar större resonemang från flera informanter.  

 

Presentation av informanterna 

Moa- Ansvarig för textilgruppen på institutionen som riktar sig till bostadslösa kvinnor. 

Anna- Texthandledare på institutionen som riktar sig till bostadslösa kvinnor. 

Jan- Ansvarig för konstverksamheten på institutionen som riktar sig till människor med 

psykisk ohälsa. 

Mats- Ansvarig för musikverksamheten på institutionen som riktar sig till människor med 

psykisk ohälsa. 

Linda- Konstpedagog på akutboende för våldsutsatta kvinnor. 

Informanterna använder sig av olika benämningar för de som deras institutioner riktar sig till. 

Vi har valt att använda oss av benämningen ”brukare” vid redovisningen av resultat, för att 

det skall vara enhetligt. Benämningen innebär till skillnad från klient/patient, att individen 

som använder sig av välfärdstjänster, också är med och utformar och väljer bland dem 
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(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008 s. 134). Vi är medvetna om att några av våra 

informanter inte använder den benämningen, eller tycker om den. Trots detta har vi valt att 

hålla oss till en benämning, för att det ska vara tydligt vad det är som diskuteras. Vi finner att 

benämningen ”brukare” ligger närmast det perspektiv inom socialt arbete som vi har utgått 

från i vår studie.  

 

4.1. Kreativitetens betydelse 

Som sjätte frågeställning i vår intervjuguide, av sammanlagt ungefär tjugo frågeställningar, 

ställde vi frågan: Hur definierar du kreativitet och skapande utifrån din yrkesroll? Vi valde att 

ta upp frågan när, både informant och vi som forskare, blivit lite ”varma i kläderna” efter ett 

antal inledande frågeställningar. Vi hade en känsla av att denna frågeställning, som även är en 

av studiens centrala frågeställningar, skulle kunna upplevas som stor eller svår att hitta 

övergripande svar på.  

Anna: … i min verksamhet skulle det då handla om att hitta sitt språk och att utrycka sig på 

det sättet som är du (betonar). Och då skulle jag nog säga att det är så för alla människor i 

allmänhet, och jag skulle gärna jobba med varenda människa (skrattar) och just bara lyfta 

det här egna skapandet då, och att skapa och hitta någonting kreativt då. Det som du vill 

säga, eller det som du har i dig att göra. Det blir någonting av det. 

Jan: Oj (skratt). Ja om jag skulle definiera det utifrån min estetik då, så skapande verksamhet 

handlar egentligen om att på ett eller annat sätt berätta sin egen historia. Sen kan det göras 

på en massa olika sätt, det behöver ju inte vara en historia från A till Ö, en narrativ historia, 

det kan vara en abstrakt bild, men man utgår (betonar) alltid ifrån sig själv när man skapar.  

Linda: Ja vad är det för något, kreativitet och skapande (lång paus)? Det är svårt tycker jag, 

det är så många delar i det på något sätt. Å kan man ju gå tillbaka till, jag tror att vi är 

gjorda för att skapa, för att överleva, det är basen i det hela, till att jag tror att vi människor 

är kreativa varelser överhuvudet taget. Sen hittar väl vissa… vissa får väl utlopp för det på 

många sätt. [...]  Jag tror det är väldigt viktigt att varje människa hittar sitt skapande, det tror 

jag. 

Mats: Nej alltså, om man ska gå riktigt så där… Kreativitet föds i frustration och ångest. Där 

är grundformen, att du vill göra något i frustrationen, ångesten är ju att… när ångesten har 

gått över så har du något att förmedla. Så går man igenom livet på en räkmacka eller 

någonting, ja då lever man ett väldigt skönt liv förmodligen, men det där med kreativitet tror 

jag inte är så vanligt bland dom människorna.  
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Vi upplevde ett motstånd från så gott som samtliga informanter när de försökte ta sig an 

frågeställningen. Informanterna gav oss till en början utförliga beskrivningar av kreativitetens 

möjligheter för verksamhetens brukare, eller så beskrev de sin egen roll i verksamheten. De 

undvek dock på så sätt att själva behöva definiera vad de ansåg att kreativitet och skapande 

faktiskt innebär. Samtliga informanter arbetar på institutioner som under flera års tid använt 

sig av kreativitet och skapande som en central del av verksamheten. Två av tre institutioner 

har använt sig av aktiviteterna i fråga i över tio år. Det är möjligt att de har svårt att hitta 

formuleringarna till de bakomliggande grundprinciperna för deras verksamheter, om de mitt i 

sin dagliga praxis tar kreativitetens väsen, som kanske liksom sitter i väggarna på 

institutionen efter alla dessa år, för given. Det kan även vara så att frågeställningen är så 

central och viktig för informanterna att det upplevs som en utmaning att sätta ord på begrepp 

som de verkligen tror på, som är centrala i inte bara deras arbeten utan även i deras liv.  

Anna och Jans svar påminner om varandra. Båda två poängterar att kreativiteten utgår ifrån 

den enskilde specifike individen, som genom kreativiteten får möjlighet att lyfta fram sitt eget 

specifika språk, sin egen bild eller sin egen historia. Anna hävdar dessutom att kreativiteten i 

sig är allmänmänsklig. Även Ken Robinson (2011) menar att kreativiteten är en naturlig 

kapacitet för alla människor. Utmaningen för oss är att utveckla denna kapacitet och på så sätt 

skapa en kreativ kultur som involverar alla, och inte bara ett fåtal specifikt utvalda och 

upphöjda (Robinson 2011, s. 3). 

Mats menar i sin tur att individen behöver uppleva ångest och frustration för att börja skapa. 

Detta är ett faktum som May menar reducerar konsten till en kompensatorisk process, som vi 

använder oss av för att kunna hantera ett t.ex. neurotiskt eller regressivt tillstånd. May håller 

med om att vårt skapande kommer att påverkas av vår kompensatoriska förmåga, men den 

beskriver inte vårt skapande i sig. Det är dessutom viktigt att vårt skapande inte bara kopplas 

samman med illamående och sjukdom, utan även hälsa och normalitet, eftersom kreativiteten 

erbjuder alla och en var möjligheten att utrycka och förverkliga vårt innersta (May 2005, s. 

37–38). 

Linda arbetar på en institution där brukarna befinner sig i ett akut skede av kris. Hennes 

beskrivning av kreativiteten som en grundförutsättning för människans överlevnad, skulle 

kunna vara fruktbart och fungera hoppingivande och stärkande för henne själv, i mötet med de 

brukare i verksamheten som befinner sig i en stundtals hopplös tillvaro. Skapande verksamhet 

kan utifrån den beskrivningen möjliggöra en väg för brukarna att hitta tillbaka till livet. May 

beskriver liknande tankegångar då han hävdar att människor kämpar med att försöka finna 

mening i en tillvaro som stundtals kan uppfattas som meningslös och kaotisk. Människor 
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drivs av formlidelse. Det innebär att människan är mycket mottaglig för vissa insikter pga. av 

dess skönhet, pga. dess form. Vår lidelse för denna specifika form uppstår av att formen ifråga 

får oss att skönja upplevelser av något fullbordat i vår ofullbordade tillvaro. Genom 

formlidelse finner vi mening i våra liv, med kreativiteten som verktyg bygger vi vidare på 

detta meningsuppbyggande (IBID, s. 120-126). Marcuse menar att konstens dimension har en 

förmåga att få oss att uppfatta den som mer sann än vår vardagsverklighet, speciellt då 

vardagen ter sig svårförståelig (Marcuse 1980). Enligt May´s och Marcuse´s definitioner av 

kreativitet och konstens dimension utgör dessa begrepp tillsammans en meningsskapande 

tillflyktsort för människor som befinner sig i en tillvaro präglad av akut kris. 

Mats i sin tur arbetar på aktivitetshuset för människor med psykisk ohälsa. Även hans svar 

skulle kunna vara hoppingivande för honom i mötet med verksamhetens brukare. Han menar 

att vi behöver frustration eller ångest för att skapa, vilket innebär att brukarna får möjlighet att 

dra nytta av känslor som annars riskerar att tolkas som symptom på det psykiska illamående 

de så ofta förknippas med. Därmed omvandlas deras tidigare ”sjuka” känslor till ett kreativt 

verktyg som de kan använda till att skapa konst. De mer gynnade människorna i livet, som 

”glidit fram på en räkmacka” får nu lida men av sin skyddade tillvaro eftersom de inte har 

tillgång till kreativiteten. Detta innebär en slags revansch för de annars stigmatiserade 

brukarna, gentemot de mer välgynnade samhällsmedborgarna. Det skulle kunna vara 

användbart att påpeka att både Mats och Lindas beskrivning av kreativitet och skapande 

tydligt är färgade av de specifika institutioner och de målgrupper som de arbetar emot. Deras 

definitioner av ämnena i fråga innebär möjligheter och hopp som personalen i verksamheten 

bär med sig i mötet med brukarna. Detta tyder i sin tur på att kreativiteten och skapandet som 

metod har meningsskapande funktioner även för den personal som använder sig av den. 

 

 4.2.  Gemenskap 

 Gemenskap nämndes upprepade gånger av informanterna som en av kreativitetens viktigaste 

funktioner, då den erbjuder brukaren att bli en del av ett större socialt sammanhang. 

Jan: ”Många som kommer och börjar konstskolan, kommer från någon sorts ensamhet. De 

flesta gör det. Och många har kanske målat i sin ensamhet. Men när de börjar konstskolan, 

så är miljön också att de är flera stycken. Det innebär alltså, och det här är också väldigt 

viktigt, att det innebär att man står bredvid någon annan och målar. Man har alltså kontakt, 

man får en social samvaro. Det kan se olika ut, för en del räcker det, de behöver kanske inte 

prata med alla. Men det räcker med att stå i det här sammanhanget. Och det är också en stor 

bidragande orsak till att man börjar må bättre. Man träffar andra, man pratar med någon. 
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Man tittar på varandras grejer och man är med i ett socialt sammanhang. Jätteviktigt. För det 

är ju som sagt som den där filosofen sa, jag vet inte vad han heter. 'Det finns inget jag, utan 

ett du'...” 

Mats: ”Så jag ser egentligen att musiken, konsten, vi har också en dataundervisning, 

redigering och mat. Alla dom här aktiviteterna är egentligen verktyg, och att vi har skapat en 

plats för att man ska mötas […] Och isoleringen, det är ju många som isolerar sig, det kan 

vara arbetslösa som kommer hit, dom flesta som kommer hit är ju sjukskrivna av någon 

anledning [...] Det finns inre krafter som man inte orkat med när man sitter hemma på sin 

kammare. Man målar och så funkar det inte, eller man spelar och så vill man spela med 

någon. Och då helt plötsligt, allting ökar, ju mer välmående man är, och att man är i en trygg 

miljö, då ökar kreativiteten, alltid, vågar jag säga...”  

Linda: ”Det är verkligen så här, så man känner att ibland skulle man vilja ha en filmkamera. 

Bara för att se hur fantastiskt det kan vara. För det är ju också, dels möts ju kvinnor som 

aldrig skulle träffa varandra annars. Ja menar vi har haft, vi hade en läkare här faktiskt, som 

var våldsutsatt, ja men till en kvinna som man precis plockat från en by i Mellanöstern... Och 

så sammanstrålar de under det här taket och har varit utsatta för liknande saker. Så dels blir 

det ju jätteintressanta diskussioner om saker och ting. Och dels så ger dom varandra mycket 

bekräftelse också på skapandet” 

En del brukare, som sökt sig till institutionen för människor med psykisk ohälsa, hade sedan 

tidigare haft ett intresse för konst men inte ingått i något gruppsammanhang utan skapat i sin 

ensamhet. Skapande aktiviteters betydelse för en ökad gruppkänsla, är något som Maria 

Björklund (2008)hävdar vikten utav. Huruvida samma gruppkänsla hade kunnat uppnås i ett 

annat sammanhang är svårt att veta, eftersom det i det här fallet inte finns något annat att 

jämföra med. Kreativitet kan vara bidragande till ett närmare möte mellan människor. Ett 

möte som enligt vår uppfattning inte hade haft samma dynamik i ett gruppsamtal. Anita 

Grünbaum (2009) talar om att kreativitet kan leda till en ökad förståelse för andra människors 

livsöden som kan ha sin utgångspunkt i samtal kring det man skapar för tillfället, för att 

senare leda in på andra erfarenheter och upplevelser. De kvinnorna som Linda beskrev kunde 

genom skapandet prata om sina liknande erfarenheter trots att de kom från två mycket olika 

platser. Det kan även leda till de informella läroprocesserna som Richard Lakes beskriver där 

människor i en avslappnad miljö kan diskutera om saker de har varit med om (Lakes 2005). 

Trots den gruppdynamik som kan skapas ur kreativa aktiviteter finns det kvinnor i 

akutboendet för våldsutsatta kvinnor, som gärna sitter på tu man hand med konstpedagogen.  
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Ibland kan det räcka med en annan människa för att komma åt känslan av samhörighet och 

gemenskap som kan leda en vidare i livet.  

Linda: ”Men det kan också vara, jag har ju haft kvinnor här ibland som har behövt vara 

mycket, eller som också har en önskan om att få vara mycket här, själv. Och då har det ju 

blivit, ja ni vet när man skapar så blir det ju väldigt bra samtal [...] Där vi har skapat mycket 

och pratat. Och där de säger när de har flyttat härifrån 'Det var det som hjälpte mig så 

mycket, det var att jag fick skapa så mycket i verkstan'. Då har det ju ändå en terapeutisk 

verkan även om det inte är det, så att säga.”  

Känslan av gemenskap har stor vikt oavsett vilken målgrupp brukaren tillhör. Vi tror att 

kreativiteten kan ge utrymme för mellanmänskliga möten. Ett mellanmänskligt möte innebär 

att man accepterar den människa man möter som hon är, att hon är annorlunda än mig och att 

jag inriktar mitt möte med just denna specifika person Genom relationer och i just dessa 

mellanmänskliga möten har vi möjlighet att på djupet förstå vad det innebär att vara 

människa. En äkta dialog ger oss möjligheten till en okonstlad relation som är präglad av 

hängivenhet och direkt kommunikation. I en sådan relation har vi möjlighet att förstå djupet 

av den andres hela väsen, som präglar hur denne beter sig och agerar. (Buber 1995). Vi tror att 

även personalen är en av byggstenarna för gemenskap i den kreativa verksamheten. Vi tror att 

gemenskapen inom verksamheterna bygger på kreativitetens frigörande egenskaper, där alla 

har en möjlighet att berätta sin egen inre historia, en historia som inte nödvändigtvis stämmer 

överens med den rådande verklighetsuppfattningen i samhället (Marcuse 1981). Skapande 

aktiviteter i grupp kan ge möjlighet att hantera svårigheter i livet utanför det kreativa forumet. 

(Leseho & Maxwell, 2009). 

 

 4.3. Kunskap och bekräftelse 

Vår insamlade data angående informanterna uppfattning om vilka möjligheter kreativitet och 

skapande möjliggör för verksamheternas brukare är massiv. Det skulle kunna vara tänkvärt att 

tolka det som att informanterna är mycket uppmärksamma på, och medvetna om de positiva 

möjligheterna som kreativiteten möjliggör för alla inblandade. Under intervjuerna visar de 

upp stort engagemang och stolthet över verksamheternas kreativitet och skapande. De verkar 

ha lätt för att prata om ett ämne som de själva tror på, tycker om, och identifierar sig med. 

Stora delar av denna empiri handlar om ämnet kunskap som i sin tur leder till bekräftelse.  

Moa: Ja sen är det ju i skapandet, alltså nu är jag i textilen bara… Det är ju från det kvinnan 

kommer och börjar med någonting. Jag visar olika saker, vad man kan göra, försöker hitta 

vad hon är intresserad av. Vi brukar liksom locka till att börja med något litet, det brukar vi 
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alltid göra för att man får se ett resultat.”Åh, det här har jag redan gjort första gången, men 

det gick ju jätte bra.”Och sen försöker vi jobba vidare på det, då. Börja med något som är lätt 

och så blir det ett resultat att få med sig. Så det är ju lite det som vi brukar göra, sen växer det 

ju fram och man får en relation. 

Linda: Hon gjorde så mycket saker så vi hade någon form av invigning här, och då hade vi en 

utställning bara med hennes saker. Och det var en sån otrolig… ”Kan jag det här?”Hon hade 

haft en otroligt trasig historia. Hon var uppväxt med en missbrukande förälder. Ja det var en 

riktigt trasig människa, och så. Det var ju väldigt roligt liksom. Hon tyckte hon hittade sig 

själv i skapandet. Och hon fick ett sådant självförtroende för hon blev så här… ”Jag kan, jag 

kan”. Och det är många såna historier, faktiskt sådär. Det är ju det som gör att man orkar 

vara här liksom, för annars är det ett väldigt, väldigt tungt jobb. Framförallt när man tänker 

på barnfamiljerna, liksom. 

Det skulle kunna vara fruktbart att hävda att kreativitet och skapandet på de frivilliga 

institutionerna ifråga redan från början är brukarnas egna självvalda aktiviteter. Om denna 

praxis så småningom leder till ökad kunskap och bekräftelse, är den fortfarande uppbyggd 

omkring tankesystem och aktivteter som i alla fall delvis härstammar från brukarna själva. 

Kunskaperna och bekräftelsen är m.a.o. inte resultatet av en behandlingsmanual, eller en teori 

som någon professionell ”tänkare” lägger på dem. Detta faktum gör kreativiteten och 

skapandet unikt eftersom det ger brukarna möjlighet till stark självkänsla pga. av 

aktiviteternas autonoma karaktär. Självkänsla och kunnande genererar varandra. Det är 

dessutom viktigt att kunnandet resulterar i produkter som utgör ett slags bevis för att man 

faktiskt” kan”. Så småningom föds ett behov av att visa upp sin konst för andra. Samtliga 

institutioner har, eller har haft egna utställningar eller uppträdanden inom de befintliga 

verksamheterna. Brukarnas konst har även ställts ut på t.ex. kulturhus och bibliotek. Vissa 

konstevenemang har tillkommit p.g.a. av brukarnas egna initiativ. 

Brukarna på institutionen för våldsutsatta kvinnor kommer oftast direkt från en utsatt och 

farlig miljö där barn kan vara iblandade offer. Detta faktum innebär en enorm press på 

personalen i verksamheten. Hur ska man i en sådan situation lyckas få brukaren att återfå 

livsgnistan? Med hjälp av kreativiteten och den kunskapsutveckling som aktiviteterna 

erbjuder tycks brukaren inför informantens ögon genomgå en slags förvandling, från plågade 

offer till lyckligt kunniga konstnärer. Denna förvandling blir till ett ställföreträdande hopp 

som hjälper personalen att stå ut med kvinnornas bakomliggande historier eller deras utsatta 

situation. På så sätt blir brukarnas egen kreativitet och kunnande den stora motkraften mot 

deras tidigare utsatthet, både inför dem själva och för hur personalen ser på dem. Även Freire 
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menar att det är oerhört viktigt att vi i mötet med våra människors utgår ifrån tro och hopp 

angående varandras förmågor. För att kunna bli delaktiga i en dialog med våra medmänniskor 

måste vi tro på hennes förmåga att kunna skapa på nytt, och att kunna förändra. Om vi tror på 

våra medmänniskor öppnas möjligheten för äkta dialog som leder till kärlek till dem och till 

livet. Dialogen är en skapelseakt som möjliggör erövrandet av världen och befrielse av 

människan (Freire 1976, s. 92).  

Jan: För att kunna berätta sin historia på ett bra sätt, eller för att kunna förmedla saker så 

krävs det också viss kunskap att… hur man gör bilder. Tekniker och så vidare. Så att 

konstskolan egentligen är uppbyggd på att man ska lära sig, den är uppbyggd precis som de 

andra konstskolorna som finns i stan. Alltså man får lära sig… man får akvarell, skulptur, 

akrylmåleri, koncept, konst och digitalfoto har vi också haft. Alltså rent tekniskt lära sig detta. 

Och det är egentligen grunden för alltihop i konstskolan. Att det är där vi lägger kraften på. 

Vi går inte in och liksom jobbar med personernas psykologiska tillstånd, eller mentala 

tillstånd. Utan vi jobbar med att de ska lära sig detta, teknikerna helt enkelt. [...] När man blir 

bättre på någonting är det något som ökar, jo ens självkänsla, ens självförtroende, och 

plötsligt börjar man må lite bättre. [...] Men det som jag vill i alla fall, är att man ska komma 

upp över vattenytan och kan börja tänka på sin framtid. Eller ställa sig den egentligen 

existentiella frågan, vad ska jag göra med resten av mitt liv? För när man mår riktigt dåligt 

ställer man sig inte den frågan. Men tittar man på konstskolan så brukar det oftast efter en 

termin, så har nästan alla nått dit.  

Själva kunskapsproducerandet är m.a.o. den centrala grundtanken bakom konstskolan, som 

bedrivs inom aktivitetshuset för människor med psykisk ohälsa. Hit har man delvis anställt 

skickliga konstpedagoger utifrån. Man söker därför inte specifikt efter pedagoger med tidigare 

erfarenheter av den aktuella målgruppen, utan eftersträvar istället i första hand högkvalitativ 

konstundervissning. Skolans syfte är att lära eleverna att bli skickligare på att använda sig av 

sitt hantverk. Lärarna är dock noga med att ställa rimliga krav på dem. Ingen ska behöva 

uppleva att de har misslyckats. Genom att bli en skickligare konstnär får eleven bättre verktyg 

för att kunna framställa och berätta sin egen historia. Brukarnas ökande kunnande kan 

dessutom leda till möjligheten att söka sig vidare, utanför den befintliga institutionen för t.ex. 

fördjupad utbildning. Påfallande många elever från konstskolan går t.ex. vidare till andra 

konstskolor eller konst utbildningar. Vissa elever har t.o.m. lyckats ta sig in på någon av 

landets konsthögskolor, vilket är oerhört eftertraktade utbildningar bland t.ex. unga blivande 

konstnärer i samhället. Andra har vunnit tillräckligt mycket självkänsla för att börja 

arbetsträna på dagis eller går in i ett socialt arbetskooperativ. På institutionen för bostadslösa 
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kvinnor har en sygrupp inom verksamheten börjar tillverka produkter åt andra verksamheter. 

På så sätt sätter kreativitet, kunskap och bekräftelse igång processer som fortplantar sig in på 

andra livsområden än inom just konstvärlden, och som rör sig likt ringar på vattnet bortom 

och utanför den egna institutionen. Kvinnorna, i Leseho och Maxwells studie, som använt sig 

av dans som en strategi för att ta sig igenom svårigheter som t.ex. övergrepp eller andra 

former av trauman, kommer fram till liknande slutsatser. De upplevde att dansen resulterade i 

positiva reaktioner inom flera olika livsområden som i sin tur spred sig till andra livsområden 

(Leseho & Maxwell 2009). Man kan även se brukarnas avancemang ut till 

majoritetssamhällets konstskolor eller arbetsplatser, som en liberal empowermentstrategi där 

de enskilda individerna själva ser till att genom införskaffandet av kunskap, kvalificera sig till 

ett slags kompetensmedborgarskap (Askheim 2007, s. 29-30). Utifrån egna yrkeserfarenheter 

inom socialt arbete menar vi att detta är den mest dominanta av de fyra empowerment-

strategier vi valt att presentera i studien inom arbetsfältet i fråga. Pga. av empirins stora 

omfattning i ämnet i fråga, tolkar vi det som att välfärdsstatens krav på den enskilda 

individen, att själv ta ansvar för och reda ut sina egna problem, även färgar av sig på 

institutionerna i fråga, och därför upplevs den liberala empowermentstrategin som 

eftersträvansvärd. Hur de brukare som misslyckas med att kvalificera sig till detta kompetenta 

medborgarskap upplever kreativitetens och kunskapens möjligheter framgår inte av empirin. 

 

4.4. Bearbetning 

Som vi tidigare påpekat i studiens teoridel kan kreativitet och skapande enligt Boal (1995), 

Herman(2007) och Kellerman (2000) användas som en teknik för att t.ex. ge människor 

möjligheten att bearbeta tidigare traumatiserande upplevelser. Informanterna visar en tvetydig 

inställning till detta. De hävdar både vikten av att inte använda kreativiteten som ett 

behandlande instrument samtidigt som de menar att kreativiteten i sig innebär olika 

möjligheter att bearbeta tidigare erfarenheter.  

Mats: Alltså kreativitet handlar ju egentligen om inspiration och nytänk. Att våga vara i 

utmarkerna om man säger så. Att våga visa det eller att våga prata om det. Har man t.ex. en 

psykisk diagnos, ja men då måste man skapa en plats där man vågar prata om dom 

galenskaper, eftersom man har fått veta att man är galen på något sätt, så blir man ju rädd 

för det. Men den som inte har undersökt sig (skrattar) han kan ju prata om sina galenskaper 

för det är ju ingen som kan lägga tillbaks det, va.  

Jan: … och att man går in och pratar nästan bildterapeutiskt, vi gör inte det, utan vi jobbar. 

Jag tror det är en viktig detalj, att skita i det. Det får de så mycket av, med samtal eller 
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bildterapi, eller i och för sig så får de inte så mycket, men det är så mycket behandling 

överallt. Därför tror jag det är jätteviktigt att vi inte har behandling. 

Mats: … sen är det ju gruppdynamiken. Gruppens betydelse är enormt viktig. Det är där man 

vågar prata. Det skapas ju alltså terapeutiska öar här och var. Och det bästa utav alltihopa 

det är ju att man inte har sagt att det är… Nu pratar vi, nu ska vi sätta oss ner och så ska vi 

prata om hur ser din historia ut och så där. Det blir inte så utan det faller sig naturligt. Och 

när det börjar bli jobbigt. Ja men, nej va fan, jag får nog nu. Nu måste jag spela igen, eller 

jag måste måla. Man behöver inte säga så här. Nu tycker jag det var för jobbigt och det vill 

inte jag svara på. 

Det skulle kunna vara intressant att hävda att då brukarna skapar konst angående sin situation 

i livet och pratar om denna praktik med andra, uppstår en samtalskultur i verksamheten som 

så småningom leder till att små brukarstyrda terapeutiska gruppsamtal inleds på ett icke 

tvingande eller förpliktigande sätt. Sådana grupper har enligt Herman förmåga att bryta social 

isolation, bistå den enskilde med upplevelser av återupprättelse, samt har i sin egenskap av 

grupp dessutom möjlighet att härbärgera och hantera en större mängd traumatiska erfarenheter 

en vad de enskilda individerna ensamma skulle klara av att bära (Herman 2007, s. 312-316). 

Dessutom kan den kunskap som deltagarna får tillgång till genom varandras erfarenheter 

beskrivas som ett pedagogiskt empowermentarbete. Eftersom Jan och Mats arbetar på samma 

arbetsplats uppfattar vi det som att personalen där inser vikten av att låta brukarna ge varandra 

råd och stöd i livet. De finns till hands men går själva inte in och styr brukarnas gemensamma 

stödsamtal. De tvingar heller inte på brukarna någon annan form av terapeutisk eller 

behandlande verksamhet med syfte att påverka deras beteenden, till skillnad från övriga 

aktuella vårdinstanser i samhället.  

Anna som leder skrivarverksamheten på institutionen för bostadslösa kvinnor menar att 

kvinnorna kan använda sig av sina levda erfarenheter i sitt skrivande. 

Anna: Det tror jag att som författare då, så tar man ju av sig själv alltid och sin egen… det 

finns ju med i det du skriver. Men det är ju inte du som, när man skriver en historia så är det 

inte författaren som är i texten, som texten handlar om, utan författaren skriver det och sedan 

blir det en fristående berättelse, som är skriven av författaren men det är (betonar) inte 

författaren. Det får inte kopplas samman (allvarligare ton) det här som skrivs. 

Gunnar: Varför får det inte kopplas samman? 

Anna: Det blir, jaha det är en utsatt kvinna, det är synd om henne, det är hon som har skrivit 

den här texten. Det är ju ett sätt att tolka en text och se en text. Absolut, så kan man ju också 

se en text. Men jag tror inte på det sättet… för jag tror det är lättare att se sig själv och stärka 
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sig själv genom att se texten för sig då. Och jag tror det är viktigt i ett sådant här 

sammanhang. [...]… det är ändå så mycket som förknippas med din utsatthet. 

 Kvinnorna i skrivarverksamheten får m.a.o. möjlighet att använda sig av de eventuellt tunga 

erfarenheter de ådragit sig i sina liv när de framställer sina texter, samtidigt som man i 

verksamheten aktivt kopplar bort dessa texter från kvinnornas själva, eller deras eventuella 

stigmatiserade identitet. Detta ger kvinnorna möjlighet att bearbeta dessa tunga erfarenheter 

utan att behöva bli betraktade som sjuka eller utsatta. De kan istället se på sig själv som 

författare som producerar en text, ett unikt konstverk med egenvärde. Detta faktum ger 

kvinnorna möjlighet att, i alla fall för en stund, göra sig fri från en stigmatiserande identitet 

som t.ex.” den utsatta bostadslösa kvinnan”. ”Den utsatta bostadslösa kvinnan” är en identitet 

som kan beskrivas som vad Askheim kallar en inre barriär (Askheim 2007, s. 26). Kreativitet 

och skapande innebär m.a.o. möjligheten att se bortom en stigmatiserande identitet. Denna 

strategi kan beskrivas som terapeutiska empowerment.  

Herman menar att vittnesmålet är av centralbetydelse vid traumabearbetning, då det ger den 

drabbade möjlighet att uppleva återupprättelse och göra sig av med skam (Herman 1992, s. 

265). Brukarna i skrivarverksamheten har en möjlighet att avlägga skrivna vittnesmål 

angående traumatiska händelser. De har dessutom som tidigare nämnts möjligheten att lägga 

av sig sin smärta och skam på fiktiva personer i sin berättelse, samtidigt som de kan få 

uppleva återupprättelse genom de eventuella läsarnas reaktioner angående det lidande de 

dramatiserar. 

 

 4.5.  En paus från omvärlden  

Kreativiteten ger inte bara brukaren möjligheten att bearbeta tidigare upplevelser, de får 

dessutom genom sitt skapande möjligheten att ta en paus från en eventuell kritisk 

livssituation.  

Linda: ”Och sen började hon komma. Hon var en sån jag bestämde tid med. Och hon 

fastnade för leran då. Och jag försökte lära henne att dreja. Och hon drejade. Och hon 

kom hit även på kvällarna. Och på nätterna satt hon och drejade... Hon bodde här 

några månader. Sedan kom hon och hälsade på. Nu säger hon att det har räddat hennes 

liv. Nu håller hon på med en annan konstform. Hon säger att det var tack vare verkstan 

som gjorde att hon fortsatte . 'Jag ville göra upp med en massa saker i mitt liv. Det var 

så mycket som kom till mig liksom, när jag satt och försökte lära mig dreja' … Hon satt 

och grät vid drejskivan.” 



 

47 

 

Linda: ”Men så säger de jätte ofta: 'Nej, det är sant det du sa, när jag satt och gjorde den där 

krukan eller sydde, då tänkte jag bara på att jag var här och nu. Jag tänkte faktiskt inte.' Och 

då brukar jag säga: 'men du ser, då är det en vila.' För man kan inte vara i det där mörka 

hålet hela tiden...” 

Anna: ”Det handlar inte om att dom är de utsatta kvinnorna, och jag vill så lite som möjligt... 

ja, lägga det där för det kan vara ett tungt lass att dra, att hela tiden vara... Att den som 

skriver är utsatt, för då speglar… det blir ju lite konstigt att alltid fokusera på det, utan se 

gärna just det här, att det är skrivande...” 

Jan: ”Det vi har är alltså en miljö där man kan gå in, och jag menar, vi går inte in och har 

samtal. Ja, om det är någon som håller på och krisar, men annars inte. Utan de går in och lär 

sig någonting och vi ser till så att det finns möjlighet att göra det. När de går in i den här 

miljön så gör ju dom de mesta av jobbet själv, det är ju inte vi som går in och behandlar, utan 

dom går in i den här miljön och så börjar dom på något vis på egen hand någon sorts 

bearbetningsprocess och även återhämtningsprocess...”  

Vi ser kreativitet som något personligt, skapandet blir en brygga in i en egen inre värld. 

Brukarna tillåts utforska konstens värld, utan att ständigt behöva tänka på allt svårt som 

befinner sig runt omkring. Konsten värld är alltså inte overklig trots att den är imaginär. I 

konstens skenvärld har vi möjlighet att få uppleva föremål som de är eller bör vara, till 

skillnad från i vår vardagsrealitet, där vi kan uppleva både människor och de mänskliga 

institutionerna som mystifika och svåra att förstå (Marcuse, 1981). Om kreativiteten och 

skapandet kan öppna dörren in till konstens skenvärld, och på så sätt ge brukarna tillträde till 

en bättre värld, måste det vara till stor lättnad för dem som för tillfället fastnat i minnena från 

en helvetisk tillvaro. Problemen försvinner inte, däremot kan en paus vara det som krävs för 

att kunna tackla sina kriser i egen takt. Därför tror vi att kreativiteten å ena sidan kan skapa 

uttryck för den enskildes historia och å andra sidan skapa distans till det som det innebär att 

befinna sig i ett svårt skede i livet. Konstskolans pedagoger fokuserar främst på att få 

brukaren att utveckla sitt konstnärliga hantverk. Vi anser att detta ger brukaren möjlighet att 

välja vilka sidor av sin personlighet han eller hon vill visa upp. På så sätt flyttas fokus från 

brukarens eventuella utsatthet till en konstnärlig utveckling. Detta kan i sin tur leda till att 

denne får möjlighet att även utveckla förmedlandet av sin personliga historia såsom denne 

själv vill berätta den.  
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4.6.  Skapandets risker  

En av studiens centrala frågeställningar var att undersöka skapandets eventuella risker för 

brukarna. Kellerman hävdar t.ex. att psykodrama i händerna på en oerfaren ledare, kan leda 

till retraumatiserande upplevelser för brukaren (Kellerman 2000). Vi blev därför ganska 

överraskade då samtliga informanter enhällig svarade nej på frågan angående eventuella risker 

med kreativa aktiviteter för de delaktiga brukarna. För att skapa klarhet angående varför inte 

informanterna upplevde denna risk, ställde vi den mer direkta frågan om kreativitet och 

skapande skulle kunna leda till retraumatisering för brukarna. 

Moa:” Utifrån våran sfär så tycker inte jag det. Snarare att det är positivt. Förutom de här 

sakerna då, att det kan väcka konkurrens...”  

Anna:” Ja, så menar du... Och det handlar om att bemöta det och ta det på olika sätt... Jag 

tror att det där också är... något som varje författare som skriver skulle då också möta, 

minnen... Men jag tror att man gör det i den takt man klarar av det, för att det är du som 

väljer vad du vill sätta ord på.  Jag vet inte om det skulle kunna... men det är väl alltid en risk 

att tänka, och sätta ord på saker...”  

Informanterna såg inte risker för den enskilde med att använda sig av skapande aktiviteter 

även om man tidigare har mått dåligt.  Anna menade att mycket handlar om hur man som 

personal bemöter de känslor som kommer upp. Leseho och Maxwell (2009) påvisar även de 

att kreativitet är något som bör hanteras med varsamhet.  

En majoritet av våra informanter sysslar med kreativitet vid sidan av sitt arbete. Vi tror att det 

spelar en stor roll för deras lyhördhet inför vad som kan uppstå i skapandet. De har dessutom 

stor erfarenhet av att möta verksamheternas brukare i deras kreativa processer och har 

säkerligen utvecklat en fingertoppskänsla för att undvika att brukarna skulle fara illa av 

aktiviteterna i fråga. Två av informanterna har dessutom terapeututbildningar som de upplever 

som viktiga verktyg i sina arbeten.  

Vissa informanter verkar ha svårt att förstå varför vi tar upp ämnet i fråga. Trots att det inte 

riktigt hörde till intervjuguiden ställde vi därför frågan vid den sista intervjun, vad personen 

tänkte när han fick frågan om risker. Varför han trodde att vi ställde den frågan egentligen, 

och vart den frågan kommer ifrån. 

Mats: ”Då tänker jag så här (höjer rösten) Jaha… Man sätter igång och målar och spelar på 

ett konstigt sätt och så går man i någon galenskap eller någonting. Det tänker jag […] 

Om uttrycket blir jävligt out, om man säger så, så beror det på att man håller på och 

bearbetar någonting som finns i en, va...” 
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Personalens eget intresse för konst i kombination med icke-behandlande verksamheter, tror vi 

kan minska risken för retraumatisering för brukarna. Vi hade en uppfattning om att kreativitet 

på många sätt kunde vara läkande, men att det i behandling skulle kunna finnas risker med 

det. Även Kellerman menar att kreativ traumabehandling har förmågan att läka, men i sämsta 

fall även kan leda till retraumatisering, och därför bör genomföras med tillförsikt (Kellerman 

2000, s.35). Brukarna på verksamheterna ifråga verkar befinna sig i en trygg miljö bland sina 

jämlikar. Detta innebär förvisso att det är en lämplig arena att t.ex. utforska traumatiska 

erfarenheter. Lewis menar att just upprättandet av trygghet är en förutsättning för att nå 

framgång med traumabehandling (Lewis 2007, s.232).  

Eftersom de kreativa forumen som verksamheterna erbjuder dock varken är behandlande eller 

tvingande innebär det att brukaren själv kan besluta om de vill fortsätta att utforska känsliga 

händelseförlopp, och i så fall hur djupt de vill gå i detta arbete, samt när de vill sluta.  

Vid institutionen för bostadslösa kvinnor menar dock informanterna att det kan finnas risk för 

konkurrenssituationer som kan uppstå vid t.ex. gemensamma utställningar. 

Moa: ”I så fall kan det vara det som vi var inne på förut, att det kan bli någon konkurrens. 

Det kan ju vara det då, som är baksidan. Man märker att någon kanske blir sedd lite för 

mycket, och så tycker man att man själv inte blir lika sedd. Alltså lite som barn 'se mig, men 

dem flesta ser henne mer än mig' ...” 

Om brukarna dessutom försöka ge ut sina verk på den kommersiella marknaden, som styrs 

utav ekonomiska motiv och trender, finns risk för att de blir refuserade. Ett samhälle som är 

präglat av status och konkurrens innebär stor risk för att dess medborgare kommer att hantera 

fruktan för att själva bli nedvärderad genom att utveckla fördomar mot mer utsatta grupper 

(Wilkinson & Picket, 2009 s. 212). Kreativitet och skapande ur ett kommersiellt perspektiv 

var inte något som vi innan intervjuerna hade haft i åtanke. Vi menar att just den 

kommersiella kulturmarknaden är synnerligen präglad av status och konkurrens. Eftersom 

verksamheten i fråga valt att inte ”spela på kvinnornas utsatthet” finns risken att deras verk 

går omärkta förbi. Skulle de välja att försöka dra uppmärksamheten till kvinnornas konst 

genom en koppling till deras sociala situation, finns möjligheten att de förvisso får 

uppmärksamhet, men att det är utsattheten som får uppmärksamhet, inte konsten. 

 

4.7. Kreativitet och empowerment 

Att undersöka huruvida kreativa aktiviteter kan leda till empowement för verksamheternas 

brukare är även det en central frågeställning i studien. När vi frågar informanterna om detta så 

verkar flera av dem tveksamma. Vissa känner inte till begreppet så väl, andra menar att 
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begreppet är vagt och kan kopplas samman med så olika, och inbördes motsägelsefulla, 

strategier som t.ex. coachning eller brukarmakt. Informanterna verkar ovana att hantera och 

koppla begreppet empowerment till arbetet i sina verksamheter. På institutionen för 

bostadslösa kvinnor hävdar man dock att brukarmakt är en hörnsten i verksamheten. På 

institutionen för våldsutsatta kvinnor menar däremot informanten att det inte är överlämnande 

av makt och handlingsutrymme som är av högsta prioritet i det akuta skede av kris som 

kvinnorna befinner sig, utan snarare att ge kvinnorna verktyg för att hitta tillbaka till livet. 

Som vi tidigare visat i studiens analysdel finns exempel på inslag av pedagogiska, liberala och 

terapeutiska empowementstrategier som bedrivs i verksamheterna. Man kan utifrån dessa 

iakttagelser hävda att institutionerna i fråga bedriver empowermentinriktat arbete, men att 

detta arbete inte verkar vara officiellt uttalat, eller medvetet kopplat till just begreppet 

empowerment. Vid en avslutande granskning av vår empiri upptäcker vi dessutom att två av 

verksamheterna tydligt är präglade av ett förhållningssätt mellan brukare och personal som 

kan beskrivas som en radikalpolitisk empowermentstrategi. 

Moa: Jag märker en jättestor skillnad på att jobba på boende med samtal och 

behandlingsinriktat och så… Så kommer man och jobbar här, och man använder sig själv på 

ett annat sätt. Jag som Moa, inte jag som Moa behandlingsassistent. Man möts mer som två 

personer, utan den här makten med regler… 

Mats: Vi pratar mera om dom som har mått så jäkla dåligt så man har gått och undersökt sig, 

om man säger så va, för sin psykiska ohälsa. Dom får en diagnos, och vi andra, vi har inte 

varit och undersökt oss än. Och galenskapen…[...] Man ser hur folk har farit illa genom 

medicinering, och genom behandling, och dom har tappat sitt jag och alltihop det här… Och 

när de kommer hit, och det blir stärkt genom den gemenskap som är, det är inte vi handledare 

vi… vi är några som… det är mötet egentligen… Det är klart vi styr och ställer också i viss 

mån, men huset styrs och ställs utav dom som kommer hit. Och den gemenskap som råder 

härinne, och att vi har öppet för vem som helst. Vem som helst får komma till caféet, vi har 

öppen verksamhet där vem som helst får komma (höjer rösten). Det innebär att helt plötsligt 

så blir folk behandlade med respekt. Det innebär att man… helt plötsligt börjar man plocka i 

det som var det man gillade, det man var kunnig i. Det som nästan är bortfluget, för när man 

lever inom psykiatrin eller när man har mycket med psykiatrin att göra, då är man ju den 

diagnosen och ingenting annat.  

Moa: Jag tror att det är svårt att driva en verksamhet där det bara skulle vara personalen 

som styr allting, det blir ju som gamla skolan… Alltså det är när man ger möjligheterna, det 

är då kraften växer, det är då det blir idéerna, viljan, ”tron på mig, som att jag fixar det här”. 
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Den här ömsesidigheten som personer, det blir en kraft i det. Det är ett utbyte hela tiden… 

och att man kan ”Johanna hade inte konsten idag, är det någon utav er som vill ta över?”  

Mats: Ja alla som är intresserade av musik kommer hit och är intresserade… Och då har vi ju 

dom som redan är kunniga, och dom har spelat. Sen har vi ju dom som bara är intresserade, 

och kan ta mej tusan inte spela nåt. Dom har ingen sångröst, men dom kommer varje gång. 

Dom har lika stort utrymme som alla andra, och ska ha det. Och då pratar jag om en öppen 

verkstad. Vi har två stycken öppna musikverkstäder. [...] Ja det är ingen sån här 

idolverksamhet (skrattar)som ska se till att dom är bra. Ja dom blir säkert bättre. Sen är det 

olika band som sköter sig helt själva. Grundprincipen för hela huset och musiken, det är 

också överlämnande av ansvar. [...] Det är folk här och spelar på helger, det är folk och 

spelar när man går härifrån. Så går man upp och dom vet precis vad det är dom ska. Dom 

sköter allting.  

Utifrån citaten ovan kan man notera att informanterna från institutionerna i fråga har ett behov 

av att understryka sina jämbördiga relationer med brukarna i sina verksamheter. På så sätt 

tydliggör man en strävan efter att uppnå ett klimat på institutionerna som är baserat på 

jämlikhet mellan alla inblandade. Verksamheterna präglas av en ömsesidighet mellan personal 

och brukare vilket generar starkt självkänsla hos brukarna, överlämnande av ansvar från 

personal till brukare, samt möjligheten att lägga av sig sin professionella roll och bjuda på 

mer av sitt privata jag för personalen. Detta leder i sin tur till att verksamheterna befrias från 

hierarkier.  

Man skulle kunna beskriva dessa båda institutioner som en slags antiteser, ett slags svar på 

hur mer traditionella verksamheter för målgrupperna i fråga förhåller sig till sina brukare. 

Istället för att sträva efter att åstadkomma solidariska och jämlika institutioner, styr och 

disciplinerar dessa traditionella verksamheter sina målgrupper med hjälp av avhumaniserande 

diagnoser, destruktiv medicinering, auktoritära roller, regler och makt. Man kan säga att de 

båda institutionerna i frågat praktiserar ett slags motkultur som kan beskrivas som vad Wiel 

och kallar oppositionellt kapital. Oppositionellt kapital innebär att t.ex. subkulturella grupper 

genom kulturella symboler skapar en motkultur mot den rådande kultturen, som kan locka 

människor till kollektiv identitetsbildning och politisk mobilisering (Wieloch 2002). Att påstå 

att verksamheterna i fråga skapar en kultur som leder till politisk mobilisering är mycket sagt. 

Däremot lyckas institutionerna skapa frizoner som utgör en slags humanitära oaser, där 

brukarna kan söka skydd och samla kraft från bemötandet från betydligt mera repressiva och 

förtryckande organisationer som t.ex. socialtjänsten eller allmänpsykiatrin.  
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Kreativitetens och skapandets roll i detta radikalpolitiska empowermentarbete är central. 

Dessa aktiviteter utgår för det första ifrån brukarna egna självvalda kompetenser och 

engagemang, istället för program eller manualer som är påtvingade av auktoritära och 

repressiva professioner. May menar dessutom att kreativiteten ger våra egna undermedvetna 

och banbrytande nya tankar och idéer möjlighet att bryta fram (May 2005). Marcuse menar, i 

sin tur, att vi med hjälp av konst och kreativitet har möjlighet att dramatisera om våra egna 

innersta tankar, upproriska idéer och utifrån dessa skapa visioner om en bättre värld (Marcuse 

1981). Även om de kreativa kompetenserna kan ha upplevts som bortflugna under t.ex. en 

inläggning hos allmänpsykiatrin, bär de en autonom karaktär som generar engagemang och 

självkänsla när dessa förmågor vaknar till liv i kreativa sammanhang. När kreativitet och 

skapande dessutom genomförs i en icke tävlingsinriktad anda, avdramatiseras hotet för 

brukaren om att misslyckas. Dels kan en icke tävlingsinriktad kreativ praxis motverka den 

risk för upplevelse av underlägsenhet, som enligt Lakes uttalats av kritiker mot dramaturgisk 

verksamhet för arbetslös (Richard Lakes 2005). Speciellt om målgruppen lider brist på det 

kulturella kapital som är så dominant inom konst och kulturvärlden. Dessutom ger 

kreativiteten brukarna möjlighet att ge upp, förkasta och starta om sina skapande processer 

utan att någon skada sker. Genom att övervinna rädslan för att misslyckas får brukarna, precis 

som May påpekar, möjlighet att ge sig hän åt kreativiteten med alla dess vinster och 

förtjänster (May 2005). Även personalen på institutionerna blir i dessa kreativa verksamheter 

befriade ifrån risken att misslyckas. Risken att misslyckas med behandlingar, medicinering 

eller disciplinering av brukarna genom användandet av regler och straff. Madsen menar att 

människor som av välfärdssystemet uppfattas bära på en avvikande identitet, ska med hjälp av 

övervakning behandling och straff integreras till samhället. De avvikande själva tenderar 

dessutom att straffas för välfärdssystemets tillkortakommanden när det gäller att t.ex. erbjuda 

dem stöd eller utbildning (Madsen 2006, s. 18-20). Personalens rädsla för att t.ex. misslyckas 

med behandling kan leda till att de utvecklar ett kontrollbehov gentemot sina klienter, eller att 

de projicerar sina egna upplevelser av misslyckande på dem, vilket leder till att man fokuserar 

mycket på deras problem, klienterna upplevs därför som problembärare. I de kreativa 

verksamheterna uppfattas inte brukarna som problembärare utan snarare som konstnärer. 

Konstnärer som har rätt att genomföra sina konstnärliga aktiviteter i verksamheterna oavsett 

förmåga, och personalen uppfattas i sin tur som personliga och jämlika medmänniskor.  
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4.7.1.  Livs- och samhällsförändrande praktik 

Kreativitetens och skapandets radikalpolitiska innebörd för brukarna leder som vi just visat 

till att verksamheterna i fråga präglas av en icke hierarkisk atmosfär mellan personal och 

brukare. Vi ska nu undersöka om dessa jämlika verksamheter dessutom kan innebära 

möjligheter till bestående förändring för de inblandade utanför institutionerna. Enligt 

Sernhede finns möjligheter att åstadkomma livs och samhällsförändring för människor som 

agerar inom den terapeutiska, den pedagogiska och den politiska praktiken. (Sernhede 1996, 

s. 203-207).  Rønning menar att individterapeutiska aktiviteter kan erbjuda brukaren en 

subjektiv upplevelse av inre frihet som kan ställa till problem för denne, eftersom de 

strukturella maktförhållandena i samhället inte påverkas av dennes inre upplevelser. Detta 

innebär en risk för brukaren för s.k. buklandning om denne t.ex. återvänder hem till en 

destruktiv materiell miljö som följaktligen inte förändrats av brukarens terapier (Rønning 

2007). Utifrån Rønnings resonemang kan man utgå ifrån att aktiviteter inom den terapeutiska 

praktiken även kräver aktiviteter inom den politiska praktiken, för att kunna komma åt och 

förändra de mer materiella och strukturella barriärerna som hindrar eller förtrycker brukaren. 

Boal menar att vissa förtryckande strukturer bärs fram i skepnaden av inre psykologiska 

barriärer (Boal 1995, s.7-8 ). Enligt Boal, kräver därför ett politisk strukturellt frigörande 

arbete i sin tur en samverkan med den terapeutiska praktiken. Vi menar att på det sätt som 

beskrivs i det angivna exemplet ovan, genererar och förutsätter de tre förändrande praktikerna 

varandra. För att kvarstående förändringar angående socialpedagogiska målgruppers liv och 

samhällspositioner ska kunna genomföras, krävs aktiviteter inom samtliga av dessa tre 

praktiker, samtidigt. Om inte detta sker kommer det socialpedagogiska arbete som syftar mot 

något slags kvarstående förändring för de inblandade brukarna, endast innebära 

symptomlindring. Om man t.ex. inte bedriver aktiviteter inom den politiska praktiken, vilket 

är den rådande ordningen inom stora delar av det sociala arbetets fält, kommer man kunna 

erbjuda vissa individer stöd och möjligheter att avancera till en mer gynnsam 

samhällsposition. Man kommer därmed inte kunna hindra nyrekrytering av andra individer till 

målgruppen ifråga, om man inte också fokuserar på de strukturella bakomliggande 

utslagningsmekanismerna. 

Vi menar att verksamheterna i vår studie bedriver uttalad, professionell och beundransvärd 

praktik inom två av dessa praktiker, dvs. den terapeutiska och den pedagogiska praktiken. Vi 

menar dessutom att två av verksamheterna i fråga bedriver aktiviteter även inom den politiska 

praktiken. Däremot bidrar inte denna praktik till förändringar för målgrupperna i fråga, 
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utanför institutionerna. Personal och brukare har däremot tillsammans lyckats skapa en jämlik 

och hierarkibefriad skyddad zon inom verksamheterna.  

 

4.8. Sammanfattning av resultat och analys. 

Här följer en kort sammanfattning av studiens resultat och analysdel så att läsaren ska få 

lättare att överblicka studiens själva resultat, och således enklare bilda sig en uppfattning om 

vi besvarar studiens syfte och centrala frågeställningar eller ej. 

Två informanter definierar begreppen kreativitet och skapande som individens unika 

möjlighet att framställa sin egen berättelse. En av informanterna menar att kreativiteten utgör 

själva grunden för vår existens och är således en fundamental aktivitet i våra liv. En av 

informanterna menar att kreativitet och skapande uppstår ur vår ångest och frustration. 

Kreativitet och skapande innebär en rad möjligheter för brukarna i verksamheterna i fråga. 

Kreativiteten och skapandet ger möjlighet till gemenskap, kunskap och bekräftelse, en paus 

från omvärlden, bearbetning och till viss mån även empowerment. Brukarna riskerar att 

utsättas för konkurrens då det ställer ut sina verk med andra. De riskerar även att bli 

refuserade om de försöker sälja sina verk på en trendkänslig och kommersialiserad 

konstmarknad. Det finns däremot ingen större risk för att brukarna ska fara känslomässigt illa 

pga. av sina skapande processer, denna risk är påtagligt större inom olika former av 

behandlande kreativa verksamheter. Om avsikten med ett empowermentinriktat arbete är att 

försöka åstadkomma kvarstående livs och samhällsförändringar för målgrupperna i fråga, 

krävs aktivitet inom de tre förändrande praktikerna, samtidigt. De tre förändrande praktikerna 

är den terapeutiska, den pedagogiska och den politiska praktiken. Samtliga verksamheter 

bedriver aktiviteter inom den terapeutiska och den pedagogiska praktiken. Två av 

institutionerna är dessutom aktiva inom den politiska praktiken, men detta arbete är inte av 

utåtriktad karaktär.  Då ingen av verksamheternas aktiviteter innehåller inslag av utåtriktad 

politisk verksamhet kommer de därför inte bidra till någon förändring av målgruppernas 

situation ute i samhället. Däremot frigör kreativiteten och skapandet verksamheterna från 

hierarkier mellan personal och brukare. Verksamheterna erbjuder på så sätt brukarna jämlika 

och solidariska skyddszoner i jämförelse med de betydligt mer repressiva och auktoritära 

traditionella verksamheterna som vänder sig till målgrupperna i fråga. Personalen får i de 

kreativa verksamheterna möjlighet att lägga av sig repressiv makt, regelverk och formella 

arbetsroller.  
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5. Slutdiskussion 

Vi kommer i studiens avslutande del, beskriva de lärdomar och erfarenheter vi har fåt under 

skrivprocessen som vi har genomgått under de senaste månaderna. Vi kommer dessutom 

presentera studiens relevans för den socialpedagogiska teoribildningen. Därefter följer en 

avslutande diskussion angående den kreativa socialpedagogikens uppdrag och ansvar som 

således avslutar vår socialpolitiska undersökning. Vi avslutar därefter hela studien med att 

presentera en framtida forskningsidé. 

 

5.1. Metodernas förtjänster 

Vi är medvetna om att vårt val av metod, ansats och analysmodell skulle kunna ersättas av 

andra metoder, men utifrån vårt syfte föreföll våra val som följdaktliga självklarheter som har 

kompletterat och genererat varandra. Vårt val av en kombination av en hermeneutisk och 

fenomenologisk utgångspunkt innebar att vi därför valt en abduktiv ansats, och IPA som 

analysmodell. Detta har gjort att texten är präglad av informanternas engagemang omkring 

fenomen som de själva tror på, nämligen kreativitet och skapande. Samtidigt har vi haft 

möjligheten att söka mening och föra informanternas erfarenheter till ett större sammanhang 

med hjälp av våra egna tolkningar och relevant befintlig litteratur. På många sätt kan 

tolkningarna präglas av vår bakgrund och kopplas till den kontext som vår litteratur utgör.  

Oavsett metod är det svårt att få en studie fullkomligt fri från värderingar. Vi hoppas dock att 

vi med hjälp av vår metodologiska ansats har lyckats visa upp informanternas berättelser för 

läsaren. Samtidigt har vi sett svårigheter med att hålla kvar vid fenomenologin, i vissa fall vid 

intervjutillfällena då vi ibland har ryckts med i ett resonemang och börjat spinna vidare på det.  

Ibland har det handlat om ett intresse för det som har diskuterats, andra gånger har vi uppfattat 

att informanten närmar sig en frågeställning som vi vill utforska mer. Hur det påverkade 

samspelet ur informanternas perspektiv är svårt för oss att yttra oss om helt och hållet. Vi 

upplevde dock oftast intervjuerna som samtal där vi styrde temana, men att klimatet var 

öppet.   

 

5.2. Lärdomar av forskarollen 

Vi har som nybörjarforskare upplevt svårigheter med att hitta en bra nivå på vårt eget 

känslomässiga engagemang, under intervjusituationerna. Vi upptäckte att de intervjuer som vi 

i stunden upplevde som engagerande och mycket givande, inte nödvändigtvis genererade en 

mer givande empiri än de intervjuer vi uppfattade som stela eller lite ansträngda.  
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Utifrån dessa erfarenheter kan vi lära oss att försöka stänga av våra känslor lite mer under 

intervjuerna för att klarare kunna fokusera på insamlade av relevant data. Däremot har säkert 

vårt engagemang som forskare skapat ett samspel och förtroende till informanterna, som kan 

ha gett oss tillgång till material som ett mer byråkratiskt förhållningssätt aldrig givit oss 

tillgång till. Det finns även en ålderskillnad mellan skribenterna vilket kan ha varit av stor 

betydelse för vad vi uppmärksammade mest under intervjutillfällena. I efterhand kan vi se att 

våra olikheter och erfarenheter har varit en styrka i processen. Vi har kunnat ge konstruktiva 

anmärkningar som har bidragit till ett starkare arbete.  Dessutom kan vårt samarbete i 

dramagruppen haft en stor betydelse för hur vi har arbetat under uppsatsprocessen. 

 

5.3. Studiens relevans för den socialpedagogiska teoribildningen 

Vi anser att studien är mycket relevant för blivande socialpedagoger som vill använda sig av 

metoder som genererar stora utvecklingsmöjligheter, autonomi, engagemang och bekräftelse 

för brukarna inom socialt arbete. Kreativiteten har dessutom den inneboende förmågan at 

befria personal i socialpedagogiska verksamheter från kontrollerande och straffande 

funktioner, och ger dem möjlighet att avsäga sig makt och stela yrkesroller till förmån för en 

jämlik och humanistiskt samverkan med brukarna. Kreativitetens egenskaper anser vi ligga 

väl i linje med den socialpedagogik som ser som sin huvuduppgift att möjliggöra en praktik 

där våra brukare kan utveckla de kvaliteter och kunskaper som möjliggör en strävan mot 

rättvisa, och mot det goda i livet, för dem. Den socialpedagogik som vi bekänner oss till.  

De teman som presenteras i resultatet handlar till stor del om kreativitetens möjligheter.  

Det kräver dock av personal att våga släppa in brukarnas inflytande, för att dessa möjligheter 

skall kunna komma till uttryck. Denna kunskap är mycket viktig att sprida eftersom kreativitet 

och skapande trots sina många vinster och förtjänster fortfarande är en relativt outvecklad 

praktik inom socialt arbete för vuxna.  

Den socialpolitiska delen av syftet och den socialpolitiska centrala frågeställningen är 

inskriven i studien i vår undersöknings absoluta slutskede. De fanns inte med från början. Vi 

har genom att teoretiskt undersöka begreppet empowerment och länkat detta begrepp samman 

med studiens maktdiskussion, och vår beskrivning av en radikal socialpedagogik, upptäckt att 

vi parallellt med studiens övriga syften och frågeställningar hela tiden bedrivit och utvecklat 

en socialpolitisk angränsande undersökning. Denna socialpolitiska undersökning inleds under 

vår presentation av vår förförståelse och löper igenom hela arbetet ända in i vår 

slutdiskussion. Vi är stolta över denna undersökning och menar att den ger studien extra tyngd 

och fördjupad innebörd.  
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Vi menar att vår politiska diskussion dessutom är angelägen i en tid när liknande diskussioner 

lyser med sin frånvaro inom socialt arbete. Däremot är vi medvetna om att denna sena ändring 

av syfte och centrala frågeställningar innebär en del problem för studien i övrigt. Den 

socialpolitiska undersökningen är uppbyggd omkring teorier samt våra egna tolkningar av 

empirin, vi har däremot inte rakt ut frågat informanterna angående kreativitetens och 

skapandets socialpolitiska innebörd. Hade syftet varit uttalat från början hade förstås vår 

intervjuguide sett annorlunda ut, vilket lett till att informanterna fått möjlighet att uttala sig i 

ämnet, vilket de faktiskt inte fått nu. Hade de fått den möjligheten hade förstås empirin sett 

annorlunda ut än vad den gör nu. Vi är medvetna om att validiteten påverkas negativt av detta 

faktum. Trots detta väljer vi att införa studiens socialpolitiska syfte så här i slutskedet, annars 

så hamnar hela den politiska diskussionen i något slags ingenmansland i studien, och vi är 

som sagt angelägna att behålla den. 

 

5.4. Avslutande reflektioner 

 För att lyckas åstadkomma bestående livs och samhällsförändringar, angående målgruppen i 

fråga, krävs att de delaktiga i ett sådant arbete bedriver verksamhet inom de tre förändrande 

praktikerna, dvs. den pedagogiska, den terapeutiska och den politiska praktiken, samtidigt. Då 

ingen av institutionerna bedriver utåtriktad politisk verksamhet, menar vi att deras arbete inte 

kommer att resultera i förändringar angående det strukturella förtryck målgrupperna utsätts 

för i samhället. Man kan dock fråga sig om politiskt utåtritat arbete verkligen är 

institutionernas uppgift? Institutioner som redan uträttar det hedervärda arbetet med att ta sig 

an utsatta människor på ett mycket medmänskligt och värdigt sätt. Är inte detta tillräckligt? 

Fast var annars, än just där brukarna befinner sig i en trygg omgivning, skulle ett politiskt 

engagemang kunna inledas? I verksamheter där man dessutom har möjligheten att undersöka 

sin tillvaro med den kreativa praxis som lämpar sig så väl för politisk mobilisering.  

Bakom dessa frågeställningar döljer sig en etiskt mer problematisk frågeställning. Vilken rätt 

har jag som socialarbetare att engagera mig i en politisk brukarstyrd mobilisering? Denna 

frågeställning påminner om en frågeställning vi ställde oss tidigt i undersökningen då vi 

beskrev studiens teoretiska förförståelse. Vad har vi för rätt att göra sociala interventioner, i 

och över gruppmedlemmarnas liv och livsområden? Vi menar att vi har rätt att genomföra 

sociala interventioner över människors liv endast om de kan möjliggöra en praktik där 

brukarna kan utveckla sina kunskaper och kompetenser, och därigenom åstadkomma en 

strävan efter rättvisa och det goda i livet. Om en sådan strävan innebär att delta i politisk 

mobilisering för att bekämpa de strukturella barriärer som drabbar brukarna, har vi inte bara 
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rätt att engagera oss, utan det måste då snarare förväntas av oss att även vi i rollen som 

personal ska vara delaktiga. Alla brukare har dock själva rätten att själva definiera vad en 

strävan mot rättvisa, eller vad det goda livet innebär. En praxis som tydliggör och reflekterar 

angående dessa frågeställningar måste dessutom vara frivillig och inte påtvingande. Därför 

menar vi att personalen aldrig kan ta initiativ till denna politiska mobilisering. Däremot anser 

vi det vara vårt uppdrag att vara lyhörda inför brukarnas situation i livet och samhället och 

spegla dem i vår eventuella oro för deras situation, samt att uppmuntra dem då de själva tar 

initiativ till politisk mobilisering. Om det dessutom ingår i vår roll att möta brukarna på 

”gräsrots nivå” kan vi inte heller vänta oss att någon annan profession inom välfärdssamhället 

kommer att driva våra brukares sak. De som närmast möter brukarna bär därigenom ett 

speciellt ansvar.  

 

5.5. Framtida forskning 

Ett förslag till en framtida studie som vi uppfattar som en intressant och relevant fortsättning 

av vår egen studie skulle vara att genomföra en jämförande observationsstudie. Vi skulle vilja 

undersöka om institutioners inställning till målgruppen i fråga påverkas av kreativ och 

skapande verksamhet.  Jämförelsen skulle göras mellan institutioner där kreativ verksamhet 

förekommer, samt institutioner där så inte är fallet. På så sätt får vi möjlighet att med 

forskarens egna ögon undersöka om informanternas uppfattning om kreativitetens humana 

jämlika och mellanmänskliga kvaliteter är en hypotes som står sig för ytterligare vetenskaplig 

granskning. Vi hoppas på så sätt kunna styrka informanternas beundransvärda arbete med 

vetenskapligt arbete på en högre nivå. 
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Information angående C-uppsats om kreativitet, skapande och empowerment 

inom socialt arbete.  
Vi är två studenter från Högskolan Väst som läser sista terminen på det socialpedagogiska 

programmet. Vid sidan av studierna har vi startat en dramaverksamhet i xxxxx regi, 

tillsammans med en dramapedagog. Utifrån våra erfarenheter i dramagruppen har vi fått ett 

stort intresse för kreativitet, skapande och empowerment, som därför är centrala begrepp i vårt 

examensarbete. 

 

Vi undrar om du vill medverka som informant i vår studie. Syftet med vår studie är att 

undersöka kreativitet, skapande och empowerment inom socialt arbete. Vi tror att du skulle 

vara en givande informant till vår studie, och hoppas därför på din medverkan. 

Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. Urvalet består av informanter från tre 

olika institutioner som vi tycker är lämpliga utifrån studiens syfte. Institutionerna är följande: 

xxxxx, mötesplats i xxxxx för kvinnor som saknar fast bostad. xxxxx aktivitetshus i xxxxx, 

mötesplats för personer med psykisk ohälsa. xxxxx xxxxx, skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Intervjun beräknas bli max 45 minuter lång. Intervjuerna 

kommer att bearbetas med hjälp av utskrifter. Det är endast vi som genomför undersökningen, 

och handledaren som kommer att ha tillgång till utskrifterna.  

Känsligt material kommer att hanteras konfidentiellt. Ni kommer att få möjlighet att ta del av 

den färdiga studien, för förslag på ev. ändringar innan den lämnas in för bedömning. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en c-uppsats vid Högskolan Väst, i juni 

2012. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Gunnar Larsson, xxxxx  Lejla Hadzic, xxxxx 

Handledare 

Anna Johansson, Institutionen för individ och samhälle. 

Avdelningen för socialpedagogik och sociologi.  

Universitetslektor i sociologi. Filosofie Doktor i sociologi. 
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Intervju guide 

 

 Vilken bakgrund/utbildning har du grund för ditt yrke? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Kan du beskriva er verksamhet? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vilken är din befattning? 

 Hur definierar du kreativitet och skapande utifrån din yrkesroll? 

  På vilket sätt använder ni er av kreativitet och skapande i er verksamhet? 

 Vilken roll har du i det arbetet? 

 Varför började ni använda er av kreativitet och skapande på er arbetsplats? 

 Vilka möjligheter upplever du att kreativitet och skapande innebär för era brukare? 

 Kan du ge ett exempel? 

 Vilka risker upplever du att kreativitet och skapande innebär för era brukare? 

 Kan du ge ett exempel? 

 Finns det risk för retraumatisering? 

 Hur hanterar ni det? 

 Tänker ni i termer av empowerment i ert arbete? 

 Har du upplevt att kreativiteten och skapandet i er verksamhet har bidragit till 

empowerment för era brukare?  

 Kan du beskriva vad som hände? 

 På vilket sätt bidrog du? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


