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Sammanfattning 
Inom socialt arbete möter brukare i olika sammanhang skapande verksamheter i exempelvis 

dagverksamhet, sysselsättning eller som arbetsträning. Att delta i verksamheten kan vara 

frivilligt eller tvingande. Denna studie undersöker hur hantverkspedagoger arbetar med 

skapande verksamhet i socialt arbete, samt vilka strukturer och förhållningssätt som måste 

finnas i verksamheten för att denna ska ge förutsättningar till förändringsprocesser för 

deltagaren.  

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur visuellt skapande verksamhet används för att 

möjliggöra förändring för brukare inom det sociala arbetets fält. Verksamheterna som 

undersöks i studien använder sig samtliga av visuellt skapande, vilket är olika former av 

skapande såsom måleri, keramik, textiltryck och sömnad.  

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med ostrukturerade fokusgruppsintervjuer 

som val av metod. Metoden utökades efterhand med en telefonintervju. Totalt genomfördes 

två fokusgrupps-sessioner och en telefonintervju med sammanlagt sex informanter och.  

Den teoretiska ram, ur vilken den skapande verksamheten belyses och analyseras, utgår från 

symbolisk interaktionism, där definition av situationen samt sympatisk introspektion är två 

centrala begrepp. Andra centrala begrepp i studien är Axel Honneths definition av erkännande 

samt Martin Bubers mellanmänskliga möten. Studiens resultat visar att pedagogernas arbete 

bridrar till förändringsprocesser, genom strukturella såväl som pedagogiska förhållningssätt, 

vilka båda genomsyras av ett processorienterat förhållningssätt där deltagarens egna processer 

är centrala.  

I den avslutande diskussionen diskuteras den skapande verksamhetens förändringspotential 

inom socialt arbete i förhållande till teoretiska begrepp så som mellanmänskliga möten, 

definition av situationen och symboliskt våld för att belysa ett vägval mellan två 

förhållningssätt som socialpedagogen ständigt ställs inför.  

 
Nyckelord: erkännande, mellanmänskliga möten, processorienterat förhållningssätt, 

skapande, symbolisk interaktionism. 
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Abstract 
In social work clients encounter arts in different contexts as in, for example, daytime 

activities, employment or job training. The participation in the activities may be voluntary or 

mandatory. This study examines how specialist crafts tutor work with creative activities in 

social work and what structures and attitudes necessary to provide conditions for change for 

the participant. The work places surveyed in this study all used creative methods involving 

visual arts such as paintings, ceramics, textile and sewing.  

The study´s purpose is to deepen the understanding of how visual creative activity is used to 

enable change for users in the field of social work. The activities evaluated in the study all use 

forms of visual creativity, which include various forms of creativity such as painting, 

sculpture, textile printing and sewing. 

The study was conducted based on a qualitative approach and the choice of method was 

unstructured focus groups with specialist crafts tutors. The method was extended during the 

research process by a telephone interview. In total, there were two focus group sessions and 

one telephone interview with a total of six informants. 

The theoretical framework from which creative activity is highlighted and analyzed is based 

on symbolic interactionism, where definition of the situation and sympathetic introspection 

are two key concepts. Other key concepts in the study are Axel Honneths definition of 

recognition as well as Martin Buber interpersonal encounters. 

The result of the study shows that specialist crafts tutors work contributes to change through 

structural and pedagogical approaches, which both are permeated by a process-oriented 

approach where the participant's own processes are central. In the final discussion the 

potential of creative activities for change within social work is discussed in relation to the 

theoretical concepts of interpersonal encounters, definition of the situation and symbolic 

violence to illuminate a choice between two approaches that social pedagogue faces. 

 

Keywords: creativity, interpersonal encounters, process-oriented approach, recognition, 

symbolic interactionism. 
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1. Inledning 
Jag har arbetat som hantverkspedagog inom det sociala arbetets fält sedan 2001. Genom åren 

har jag mött många människor i utsatta livssituationer i olika skapande verksamheter. Mitt 

första möte med en sådan verksamhet var under våren 2001 då jag gjorde min yrkespraktik på 

hantverkspedagogutbildningen i en dagverksamhet för hemlösa kvinnor. Många av dessa var 

aktiva drogmissbrukare och/eller psykiskt funktionshindrade, en del prostituerade sig och 

kvinnorna befann sig i en mycket utsatt livssituation. Till verksamheten kom dagligen 

omkring sextio kvinnor för att äta, duscha eller få en fristad från staden utanför. Den skapande 

verksamheten, som jag under min praktik fick fria händer att utforma, var placerad mitt i 

verksamheten och kvinnorna var välkomna att delta i det skick de befann sig. Genom att 

använda skapande fick kvinnorna nya erfarenheter. De fick uppleva att de var bra på något 

annat än det som hemlösa kvinnor oftast förknippas med, som att t.ex. driva in skulder, få tag 

på droger eller prostituera sig. För några av dem blev den skapande verksamheten början på 

en resa till en helt annan livssituation. För andra blev det en paus från livets helvete. Genom 

åren har jag reflekterat över hur skapande verksamhet är uppbyggd när den fungerar. Vad och 

hur gör pedagogen när det blir bra? Dessa funderingar har lett mig fram till att skriva denna 

uppsats som studerar visuellt skapande som verktyg i förändringsprocesser.  

 

I samhället i dag används skapande inom olika verksamheter, till exempel inom skola och 

omsorgen. I dessa sammanhang beskrivs skapande som ett medel för människors lärande och 

växande (se ex. Säljö, 2008; Nylén, 2013). Även inom socialt arbete förekommer skapande 

verksamhet, men inom detta fält ses skapandet på olika sätt, antingen pyssel och tidsfördriv 

eller som ett redskap i personliga förändringsprocesser. Hur används skapande verksamhet för 

att stödja förändringsprocesser hos människor? 

 

Denna studie vill fördjupa förståelsen för hur visuellt skapande inom socialt arbete används 

för att leda till förändring. Med visuellt skapande menas här exempelvis konstformer såsom 

måleri, keramik, textiltryck och hantverk. Verkstäder med skapande verksamhet kan vara en 

av de platser där individer inom socialt arbete kan upptäcka, uttrycka och utveckla sin 

kreativitet genom olika tekniker. Nationalencyklopedins definition av kreativitet är ”förmåga 

till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv […] syftar på individens sätt att 

uppleva sig själv och omvärlden” (Nationalencyklopedin, 2015). Kreativitet blir i denna 

definition ett redskap för att tolka sig själv och sin omgivning. Skapande verksamhet innebär i 

detta sammanhang att få använda och utforska sin kreativitet. 

 

Genom åren, i hantverkspedagogyrket inom socialt arbete, har jag otaliga gånger sett hur 

skapande verksamhet kan minskar ångest och depression hos deltagarna och hjälper dem att 

uthärda smärta, men framförallt har jag blivit vittne till hur skapandet bidrar till stora 

personliga förändringar. Dock är det även min erfarenhet att värdet av skapande ofta glöms 

bort, möts av oförståelse och till och med ett motstånd från både arbetsgivare och övrig 

behandlingspersonal. Jag har flera gånger sett hur arbetsgivare drar ner på väl fungerande 

skapande verksamheter som en besparingsåtgärd. Det finns en bristande kunskap om hur 

skapande verksamhet kan vara uppbyggt för att vara ett verktyg i förändringsarbete. Denna 

okunskap tycker jag är beklaglig och motsägelsefull eftersom jag sett och upplevt skapandets 

stora förändringspotential som ligger i linje med det sociala arbetets syfte och funktion, att 

främja förändringsprocesser för människor i utsatta livssituationer.   

 

Socialpedagoger arbetar med förändringsprocesser inom det sociala arbetet. Genom att bidra 

till förståelse för hur skapande verksamhet kan användas och är uppbyggt, breddas det 

socialpedagogiska handlingsutrymmet. Nilsson och Fast (2013) menar att ett social-
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pedagogiskt förhållningsätt omfattar  flera redskap. ”Det socialpedagogiska förhållningssättet 

innebär att man utgår från klientens resurser och situation som kraftkälla till förändring. 

Utöver relationen är kommunikation, dialog, aktivitet och handling viktiga redskap” (Nilsson 

& Fast 2013, s. 275-276). Utifrån mina erfarenheter, samt min förståelse för det 

socialpedagogiska förhållningssättet, vill jag i denna studie undersöka vilka förutsättningar 

visuellt skapande verksamhet behöver för att leda till förändring och på så sätt berika det 

sociala arbetets fält med kunskap om hur visuellt skapande kan användas som förändrings-

verktyg. 

 

Studiens disposition inleds med syftet.  Därefter presenteras en bakgrund där skapande 

belyses ur ett samhällsperspektiv samt ett resonemang om det socialpedagogiska förhållnings-

sättet i förhållande till skapande. Därefter presenteras den forskning studien grundas på. Av 

detta avsnitt framgår dels vilka effekter skapande verksamhet kan ge deltagaren men 

framförallt hur en sådan verksamhet kan vara uppbyggd. Därefter presenteras studiens 

teoretiska ram som utgörs av symbolisk interaktionism, Honneths definition av erkännande 

och Bubers mellanmänskliga möte. Sedan beskrivs studiens metod och etiska reflektioner. 

Därefter redovisas resultatet av analysen av de intervjuer studien grundar sig på. Detta avsnitt 

innehåller dels resultat i fyra olika avsnitt samt fyra olika diskussioner som belyser det som 

framkommit i förhållande till forskning och studiens teoretiska ram. Avslutningsvis diskuteras 

studiens resultat i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor samt studiens relevans 

för socialpedagoger. I detta avsnitt presenteras även förslag till vidare forskning.  

 
2.  Syfte 
Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur visuellt skapande verksamhet används för att 

möjliggöra förändring för brukare inom det sociala arbetets fält.  

 

2.1 Frågeställningar 
På vilka sätt arbetar hantverkspedagoger med skapande verksamhet för att möjliggöra eller 

främja processer av förändring hos deltagare? 

 

Vilka hinder uppfattar hantverkspedagogerna finns för att skapande verksamhet ska möjlig-

göra förändring? 
 

3. Bakgrund 
För att läsaren ska få en bakgrund till studien men även för att belysa studiens 

problemområde, beskrivs inledningsvis i detta avsnitt en pågående och aktuell samhällsdebatt 

om konst och skapande som ett verktyg för bättre hälsa och förändring. Därefter förklaras hur 

socialpedagoger arbetar med förändring och förändringsprocesser med de brukare de möter. 

Då studien undersöker hur hantverkspedagoger arbetar med skapande i socialt arbete, 

fortsätter jag sedan med att förklara vad en hantverkspedagog arbetar med, samt på vilka sätt 

hantverkspedagogiken kan bidra till den socialpedagogiska praktiken.  

 

3.1 Konst och skapande i aktuell samhällsdebatt 
Inom både socialt arbete och hälso- och sjukvård pågår projekt som använder skapande i 

arbetet. Inom socialt arbete finns exempelvis projekt som är kopplade både till 

arbetsmarknaden och socialförvaltningen. Ett exempel är Konstskola Straja i Halmstad 

(Einarsson & Mårtenson-Löfgren 2002), som riktar sig till arbetslösa som kommer till 

konstskolan via socialtjänsten. Genom skapande processer under en period av tio veckor, blev 
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deltagarna enligt skolans grundare Straja Novovic, mer självständiga och mådde bättre. 

Fördelarna med projektet, menar socialförvaltningen, var att deltagarna genom att ingå i en 

struktur som projektet utgjorde, bland annat lärde sig passa tider, förbättrade sin 

koncentrationsförmåga och utvecklade både sina sociala och emotionella förmågor. Syftet var 

att öka handlingsutrymmet för deltagarna och att de skulle komma närmare arbetsmarknaden. 

Konsten användes således som ett medel för att inkludera exkluderade människor i ett 

sammanhang och som ett verktyg för samhällsnyttan.  

 

Inom hälso- och sjukvården pågår en debatt om kulturen och konstens betydelse för 

upplevelse av hälsa. Olika projekt startar runt om i landet med kulturella aktiviteter i syfte att 

förbättra måendet hos människor som befinner sig inom hälso- och sjukvårdsapparaten. Ett 

projekt med kultur på recept i Helsingborg, visade enligt Augustinsson (2011) ett positivt 

resultat. Deltagarna som erbjöds att delta var långtidssjukskrivna på grund av smärta och 

depression. Aktiviteterna som erbjöds var t.ex. att deltagarna tillsammans gick på en 

utställning, en konsert eller en parkvandring. Man gjorde helt enkelt kulturella aktiviteter 

tillsammans. Detta gav ett sammanhang där social träning, brytande av negativa rutiner och 

nya upplevelser, var några av de faktorer som förbättrade hälsan. Kulturen blev på detta sätt 

”nyttig” och en företeelse i samhället som användes som instrument för samhällsförändring.  
 

3.2 Det socialpedagogiska fältet. 
Ovan beskrivna exempel handlar om deltagare som befinner sig i en specifik kontext, i en 

speciell situation. Sorbring, Andersson och Molin (2014) skriver om kontextens betydelse för 

identitetsskapande. De menar att begreppet kontext är en sammanhangsmarkör som markerar 

både det sammanhang inom vilket något sker och dess betydelse. Att befinna sig inom det 

sociala arbetets fält innebär alltid någon form av nödsituation för individen eller där en 

intervention genomförs mot eller för individen från samhällets sida (Madsen 2001). I detta 

sammanhang, i frivillighet eller genom olika tvingande strukturer eller påbud, möter individen 

ibland skapande som en del av verksamheten på t.ex. en institution. Beroende på hur 

deltagaren kommer till den skapande verksamheten har denne sin uppfattning om varför hon 

är där. De professionella har i sin tur sin uppfattning om varför deltagaren kommer, vad som 

ska göras och hur. Ibland stämmer de olika bilderna överens, ibland inte. Att befinna sig inom 

denna kontext innebär att individen eller samhället har som mål att möjliggöra eller 

genomföra någon form av förändring i individens livssituation som inkluderar denne i en 

samhällelig gemenskap (Madsen 2006). 

 

Att förändra definieras i Nationalencyklopedin, [2015-06-03] ”åstadkomma andra egenskaper 

hos en företeelse; betr. form, utseende, inre karaktär etc.”. Förändring är en böjning, av verbet 

förändra, till ett substantiv. Det handlar alltså om att något först är på ett sätt och sedan blir på 

ett annat sätt. Det som sker där emellan är en förändring och sker genom en process, en 

förändringsprocess. I studien används båda orden förändring och förändringsprocess. Denna 

studie undersöker vad deltagare i skapande verksamhet behöver för stöd av hantverks-

pedagoger och vilka strukturer som behövs runt omkring, för att det som händer mellan punkt 

A och punkt B ska få möjlighet att hända och leda till en medveten, reflekterad och bestående 

förändring. Studiens teoretiska ram menar att människan är i ständiga processer av förändring, 

både inom sig själv och i förhållande till sin omgivning. De förändringar som sker i de 

skapande verksamheter som undersöks är förändringar i en specifik kontext. Studien utgår 

därför från ett relationellt förändringsbegrepp som har sin utgångspunkt i den människan som 

man möter. Olson och Petitt (1995) menar att ”[f]örändringsarbete innebär inte att förändra 

människor utan att skapa sammanhang där människor kan förändras. Och arbetet som 
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förändringsagent är inte att veta vad som händer i klienternas ”verklighet” […] utan att 

försöka hjälpa dem att beskriva och uppfatta sig själva, sin tillvaro och det som sker på nya 

sätt genom att reagera på vad de säger och gör” (Olson & Petitt, 1995, s. 33-34). De 

verkstäder där hantverkspedagogerna arbetar är just ett sådant sammanhang där förändring 

kan vara möjlig. 

 

Socialpedagoger arbetar i det sociala arbetets kontext, i och med processer av förändring. 

Inom fältet finns en hel uppsjö av olika metoder och modeller som socialpedagoger kan 

använda i mötet med människor för att möjliggöra förändringsarbete. Exempel på ett par är 

motiverande samtal (MI) och multisystemisk terapi (MST) (Socialstyrelsen 2015). 

Socialpedagoger blir genom sitt arbete, genom ständiga processer, medskapare av kontexten i 

vilken mötet med människor sker. I mötet, menar Hämäläinen (2013) att socialpedagoger bör 

ha en helhetssyn om människan. ”Socialpedagogisk kompetens bör inte förenklas till ett 

specifikt begrepp om människan. Tvärtom borde det mer vara en fråga om ett holistiskt 

perspektiv på människan, i vilken mänsklig utveckling, social förändring och pedagogiska 

handlingar ses och förstås som genomträngande processer” (Hämäläinen, 2013, s. 59-60). För 

att se människor utifrån hennes helhet och inte reducera henne till ett problem som ska fixas, 

krävs stor flexibilitet och lyhördhet för den människa som socialpedagogen möter. Detta 

kräver i sin tur kunskap inom många olika områden. Men även en insikt om att man som 

socialpedagog inte har svar på allt och i detta icke-vetande använda sin nyfikenhet för att ta 

reda på det man inte vet. Berglund (2000) menar att ett socialpedagogiskt förhållningssätt 

måste vara mångtydigt och att socialpedagoger i mötet med människor måste förhålla sig 

flexibla och samarbeta med just den de möter. ”Mänskligt handlande är så komplicerat att det 

krävs teoretisk mångfald och metodisk flexibilitet för att kunna påverka förändrings-

processer.” (Berglund 2000, s. 17). Att samarbeta med den man möter kräver av 

socialpedagogen har en vilja att möta, att inte köra över, utan vara lyhörd. Madsen (2006) 

menar att socialpedagoger arbetar med samspelet mellan samhället och individen. Han menar 

att socialpedagoger ska verka tillsammans med den de möter. Socialpedagogen är en 

tjänsteman, som har makten att bevilja eller avslå, kunskapen att välja olika behandlings-

metoder eller förhållningssätt, kunskap att lotsa vidare eller hålla kvar. Men hur social-

pedagogen väljer att handla måste ske i samspel, i dialog, med den hon möter.   

 

Socialpedagogiken kan i ljuset av detta förstås som en pedagogik som används i möte mellan 

de professionella och människor, i olika målgrupper inom socialt arbete, som tillsammans 

undersöker om, och i så fall hur, hon vill ha stöd i förändrande processer. Socialpedagogen 

bör ha ett flexibelt och lyhört förhållningssätt inför dem hon möter. Berglund (2000) och 

Madsen (2006) menar båda att man aldrig får ta över en annan människas förändringsprocess 

utan snarare ska stödja och lotsa denne i den förändring hon vill göra.  
 

3.3 Hantverkspedagogik i förhållande till socialpedagogik 
Denna studie handlar om förändringsprocesser genom visuellt skapande. Hantverkspedagoger 

arbetar med att sätta igång processer i visuellt skapande, vilket gör dem till en viktig 

kunskapskälla ur vilken socialpedagoger kan generera kunskap och förståelse för detta 

fenomen. I detta avsnitt kommer jag beskriva begreppet visuellt skapande, de intervjuade 

hantverkspedagogernas utbildning samt beskriva vad hantverkspedagoger arbetar med. 

Avslutningsvis kommer jag diskutera hur hantverkspedagoger och socialpedagoger har ett, i 

många avseende, liknande förhållningssätt och hur skapande verksamhet med ett hantverks-

pedagogiskt förhållningssätt kan berika socialpedagogiken.  
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Visuellt skapande är ett samlingsbegrepp för konstformer såsom måleri, keramik, textiltryck 

och hantverk. Ett exempel på ett annat samlingsnamn inom konstvärlden är den performativa 

konsten som syftar till uttryck som dans, teater. I studien studeras bara verksamheter som 

arbetar med visuellt skapande.  

 

Hantverkspedagoger utbildas på Nyckelviksskolan i Stockholm. Det är en tvåårig yrkes-

utbildning i både visuella konst och teoretiska ämnen, psykologi, pedagogik och socialt 

arbete. Utbildningen leder till yrkestiteln hantverkspedagog och de arbetar, efter färdig 

utbildning, inom det sociala arbetets fält, men även inom exempelvis omsorgen eller skolan. 

Hantverkspedagoger har som målsättning att möta människor i olika livssituationer och skapa 

kommunikation med och inom dessa människor genom hantverksprocesser. I det praktiska 

arbetet som hantverkspedagog, arbetar de med människor i olika verksamheter genom att 

vägleda i olika konstnärliga material. De är pedagoger som möter deltagare och tillsammans 

med denne utforskar de olika materialens möjligheter. Hantverkspedagoger arbetar alltså som 

en form av handledare i verkstäder där visuella konstnärliga material används som ett verktyg 

i mötet med deltagaren (Knutes 2009). Utbildningen och yrkesutövandet genomsyras av idén 

att alla människor har rätten till sitt eget konstnärliga utryck, sitt eget visuella formspråk och 

rätt att genom en egen skapandeprocess upptäcka detta (Mjöberg 1995).  

 

Både hantverkspedagoger och socialpedagoger strävar efter att möta människor i skilda 

livssituationer och stödja människors egna förmågor och, om dessa människor själva vill, till 

förändring av livssituationer. För att stödja människor inom det sociala arbetets fält menar 

Hafford-Letchfield, Leonard och Couchman (2012) att konst och skapande behöver bli en del 

av det sociala arbetet. De menar att konst har en inneboende kraft att “provide an opportunity 

to develop the potential that every person has within them for creativity and readiness to break 

new ground” (Hafford-Letchfield, Leonard & Couchman 2012, s. 684). De menar att konst 

och skapande måste integreras i hela socialarbetarens fält, från utbildningen till det praktiska 

arbetet, och på så sätt generera en fördjupad kunskap och förståelse av den sociala 

problematiken. Skapande innebär dessutom en möjlighet för socialarbetaren att få en 

fördjupad förståelse för sig själv i mötet med olika målgrupper.  

 

Denna studie förenar det socialpedagogiska och det hantverkspedagogiska synsättet och vill 

fördjupa kunskapen om skapande som ett verktyg att använda i förändringsprocesser med 

människor inom socialt arbete. Socialpedagoger skulle, genom att tillägna sig skapande som 

förändringsredskap, kunna fördjupa sin förståelse för de människor de möter men även för sig 

själva i mötet med dessa människor. Socialpedagoger kan genom denna ökade kunskap få ett 

nytt förhållningssätt till skapande verksamhet, så de kan använda de ”pysselskåp” som finns 

på många institutioner på ett nytt sätt. Det är inte pysslet som är målet, det är processen och 

mötet mellan människorna i ett sammanhang av skapande. Studien, samt tidigare forskning 

som presenteras, visar att skapande verksamhet kan vara ett verktyg för en flerdimensionell 

förändringsprocess, både för den enskilda deltagaren men även för grupper. 
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4. Tidigare forskning 
Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur visuellt skapande verksamhet används för att 

möjliggöra förändring för brukare inom det sociala arbetets fält. För att fördjupa denna 

förståelse har jag sökt forskning inom detta kunskapsområde. I detta avsnitt presenteras den 

forskning som studien baseras på och analyseras utifrån. För att göra forskningen så tydlig 

som möjligt för läsaren presenterar jag först hur jag gått tillväga för att finna forskningen, 

därefter beskrivs forskningen övergripande, dess målgrupper och forskningsfält. Därefter 

beskrivs innehållet utifrån tre tematiska frågor; vad för slags förändring bidrar skapande 

verksamhet till? Vad består skapande verksamhet av som ger dessa effekter? Kan skapande 

verksamhet vara negativ? Avsnittet avslutas med en diskussion om var denna studie befinner 

sig i förhållande till den presenterade forskningen.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 
Forskning om visuellt skapande inom socialt arbete var svårt att finna. Jag har sökt i databaser 

via ProQuest, DiVa, Idun och Högskolan Västs databas Primo samt på nätet via Google 

Scholar. Jag har även gjort en sekundärsökning genom att söka i referenslistor på artiklar och 

avhandlingar. Sökord på engelska har varit social work, social change, art, arts, creative arts, 

symbolic interactionism. På svenska har jag använt sökorden konst, visuell konst, 

konstpedagogik, hantverk, skapande, estetisk verksamhet, socialt arbete och socialt 

förändringsarbete. Inom svensk forskning har jag funnit studier i socialt arbete om konst-

former såsom teater och musik, men ingen forskning om visuellt skapande. Denna forskning 

har därför uteslutits då det är just visuellt skapande jag studerar och då det finns internationell 

forskning i ämnet. 

 

Eftersom forskningen om visuellt skapande verksamhet inom socialt arbete är liten, har jag 

valt att vidga sökfältet till att även inkludera forskning inom andra fält. Forskningen om 

effekter av visuellt skapande och påverkan på deltagarna är spridd inom fält såsom medicin 

och hälsa, psykologi, sociologi, pedagogik, konstvetenskap och socialt arbete. Flera studier är 

tvärvetenskapliga och befinner sig i flera forskningsfält. Den forskning jag använt mig av i 

denna studie befinner sig inom samtliga ovan nämnda fält.  

 

4.2 Övergripande beskrivning av forskningen 
Samtliga studier jag använt behandlar ämnet visuellt skapande. Däremot är målgrupperna som 

beskrivs väldigt varierande, ibland diffusa eller sammanblandade t.ex. då forskningen är 

inriktad mot en hel stadsdel och studien inrymmer både psykisk och fysisk ohälsa (Cameron, 

Carene, Ings & Taylor 2013) eller då forskarna gör en sammanställning på den befintliga 

forskningen inom det aktuella området och då inte fokuserar på målgrupperna utan insatserna 

(Cuyper, Knudtsen, Sandgren, Krokstad, Wikström & Thorell 2011). För att visa på hur bred 

forskningsfältet är, samt belysa mångfalden av målgrupper som på olika sätt möter skapande 

verksamhet i form av en slags insats, anser jag det viktigt att noggrant redogöra för de 

målgrupper som ingår i forskningen.  

 

De studier som studerat visuellt skapande verksamhet i socialt arbete, har främst ungdomar i 

olika livssituationer som studieobjekt såsom graffitimålande ungdomar (Lindström 2010) 

ungdomar på ungdomsfängelse (Cross 2010) och ungdomar som deltar i brottsförebyggande 

insatser (Miller & Rowe 2009). Andra studier, inom andra forskningsfält, tittar på effekterna 

för den enskilde av att skapa och berör då ämnet om hur man kan genomföra sådana projekt. 

Här är variationen större angående vilka målgrupper man studerar allt från människor med 

psykisk ohälsa av olika slag (Cuyper et al. 2011; Naper 2006) till äldre (Phinney, Moody & 
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Smal 2014) eller människor som drabbats av ohälsa och sjukdom såsom traumapatienter och 

cancersjuka (Stuckey, & Nobel 2010). Studierna undersöker dessutom studenter (Bar-On 

2007), konststudenter, lärare och hantverkspedagoger (Knutes 2009) ensamstående föräldrar 

och tonårsmammor, hemlösa missbrukare (Argyle & Bolton 2005) och boende i ett specifikt 

bostadsområde vid ett kulturhus (Froggett 2004).  

 

Endast två studier har fokus på hur man bygger upp ett konstprojekt där det ena har fokus på 

ohälsa i olika stadsdelar i London (Cameron et al. 2013) och det andra är det ovan nämnda 

med fokus på brottsförebyggande arbete riktat mot ungdomar (Miller & Rowe 2009).  

 

4.3 Vad för slags förändring bidrar skapande verksamhet till? 
För att belysa studiens syfte måste det först tydliggöras om det sker någon förändring genom 

att delta i visuellt skapande verksamheter. Samtlig forskning menar att skapande verksamhet 

har en inneboende kapacitet till förändring och bidrar till olika förändringar för de människor 

som deltar. Författarna använder olika ord såsom effekter, ”output”, resultat och utfall.   

 

Visuellt skapande kan ge individen bättre hälsa (Cameron et al. 2013; Cross 2010; Cuyper et 

al. 2015; Froggett 2004), ökat välbefinnande (Cameron et al. 2013; Lindström 2010; Naper 

2006; Stuckey & Nobel 2010) paus från fysisk smärta (Argyle & Bolton 2005; Phinney, 

Moody & Smal 2014) och till och med att bidra till ökad överlevnad (Cuyper et al. 2011). 

Knutes (2009) beskriver hur skapandet kan ha terapeutiska effekter. ”… skapande av 

konsthantverk kan innebära en upplevelse av någon slags bearbetning, i betydelsen att man 

upplever sin situation förändrad trots att inga yttre förändringar har skett. Det innebär en 

upplevelse av att ha ”skapat på saken” i jämförelse med när man vanligtvis talar om att ha 

”sovit på saken” (Knutes 2009, s. 165). Även andra forskare menar att skapandet kan ha 

terapeutiska effekter som har betydelse för en bättre mental hälsa, minskad upplevelse av 

stress (Lindström 2010; Naper 2006; Stuckey & Nobel 2010) minskad ångest (Argyle & 

Bolton 2005; Cross 2010; Cuyper et al. 2011), och avslappning samt paus från den situation 

man befinner sig i utanför den skapande verksamheten (Argyle & Bolton, 2005; Cross 2010; 

Knutes 2009).  

 

Den förbättrade mentala och fysiska hälsan beror på flera olika orsaker. Dels kan skapande 

vara meningsskapande i den situationen man befinner sig i (Bar-On 2007; Froggett 2004; 

Knutes 2009; Phinney, Moody & Smal 2014; Stuckey & Nobel 2010) och dels ger den 

individer och grupper ett sammanhang som ger en känsla av att tillhöra en gemenskap 

(Froggett 2004; Knutes 2009; Lindström 2010; Phinney, Moody & Smal 2014). Lindström 

(2010) beskriver detta sammanhang som en frizon, där personen är fri från krav och får 

möjlighet att möta likasinnade.   

 

I mötet med skapande verksamhet kan meningsskapande uppstå genom olika menings-

skapande processer där individer får ökad kunskap om sig själva och hur de förhåller sig till 

olika situationer (Argyle & Bolton 2005; Bar-On 2007; Froggett 2004) och samtidigt en ökad 

kunskap om olika sätt att utrycka sig (Argyle & Bolton 2005; Lindström 2010). Stuckey och 

Nobel (2010) samt Argyle och Bolton (2005) menar att visuellt skapande är meningsskapande 

och kan bli en hjälp att utrycka sig där orden inte räcker till. Skapandet blir meningsbärande 

symboler med vilken individen interagerar med omgivningen och sig själv.  

 

Bar-On (2007) och Knutes (2009) menar att genom mötet med materialet kopplas tanke, 

känsla och kropp ihop.  Froggett (2004) menar att skapande möjliggör att gå ner i djupet av 

sig själv och på så sätt kan en större förståelse och självkännedom genereras. Denna process 
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är inte enbart njutningsfull utan kräver att individen vågar utforska sidor hos sig själv som 

kanske är smärtsamma att upptäcka. Detta kan i sin tur leda till en ändrad självuppfattning. 

Skapande som möjliggörare av att utforska sin identitet och förändra synen på sig själv är det 

flera forskare som beskriver (Argyle & Bolton 2005; Bar-On 2007; Lindström 2010; Phinney, 

Moody & Smal 2014; Stuckey & Nobel 2010). Denna förändrade självbild kan göra att 

människor exempelvis ändrar sitt missbruksbeteende (Argyle & Bolton 2005) eller blir mer 

aktiva som samhällsmedborgare (Phinney, Moody & Smal 2014).  

 

Froggett (2004) menar att skapande kan ge möjlighet till alla de tre erkännandesfärerna som 

Honneth beskriver som grundläggande för att utveckla individens identitet. ”…there are three 

aspects to the recognition process: the interpersonal resonance whereby aspects of the self are 

reflected by another who is also worthy of regard; the experience of social esteem represented 

by informal and formal rights; the experience of mutuality, belonging and solidarity within a 

community of value” (Froggett 2004, s. 44).  Så som Froggett sammanfattar effekten av 

skapande verksamhet med hjälp av begreppet erkännande anser jag beskriver själva kärnan i 

alla de positive effekterna som den tidigare forskningen tar upp.  

 

4.4 Vad består skapande verksamhet av som ger dessa effekter? 
För att synliggöra hur visuell skapande verksamhet används måste studien utforska vilka 

”byggstenar” en sådan verksamhet består av.  Som ovan nämnts är forskningen som specifikt 

tittar på hur man går tillväga, för att genomföra en skapandeverksamhet som syftar till 

förändring, liten.  Endast två studier, Miller och Rowe (2009) och Cameron et al. (2013), 

undersöker vad skapande verksamhet bör ha för ”byggstenar” för att ge ovan nämnda resultat. 

Dock forskar de främst om de organisatoriska förutsättningarna, och nämner endast delvis 

innehållet i verksamheten. Flera forskare tar upp bristen på forskning i ämnet som ett problem 

och som ett fält för vidare forskning (Argyle & Bolton, 2005; Cameron et al. 2013; Froggett 

2004; Miller & Rowe 2009). I den övriga forskning jag tagit del av, berättas om möten eller 

förhållningssätt, ibland liksom i förbigående, men som jag identifierat som betydelsefulla och 

redovisar nedan som viktiga aspekter av skapande verksamhet.  

 

Miller och Rowe (2009) menar att en grundläggande faktor, i genomförandet av ett projekt 

med skapande som verktyg, är att skapa möjlighet till skapande verksamhet genom att lokaler 

är tillgängliga för målgruppen, både i sin fysiska lokalisering och tidsmässigt. De tar även upp 

mat och transport som viktiga faktorer. Ungdomar måste kunna ta sig till verksamheten och 

efter skoltid behöver det finnas möjlighet till att äta mellanmål så ungdomarna orkar delta i 

aktiviteten.  

 

Froggett (2004) menar att både den fysiska och psykiska miljön i verksamheten måste vara 

utformad på ett sådant sätt att den stödjer skapandet. Flera författare tar upp vikten av 

miljömässiga faktorer som behövs för att möjliggöra skapande. Genom att pedagogerna 

främja en trygg atmosfär, en riskfri atmosfär, vågar deltagarna prova på nya saker och utrycka 

sina tankar och idéer (Argyle & Bolton, 2005; Cross 2010; Froggett 2004; Lindström 2010; 

Miller & Rowe 2009). Atmosfären måste ge en känsla av trygghet på flera nivåer både mellan 

deltagarna i gruppen, mellan deltagare och ledare samt i den skapande processen (Cross 2010; 

Froggett 2004; Knutes 2009; Lindström 2010). I en trygg atmosfär är relation och 

kommunikation grundläggande (Cameron et al. 2013; Lindström 2010; Miller & Rowe 2009). 

Lindström (2010) menar att just relation och kommunikation, är viktiga aspekter för att skapa 

seriositet i en verksamhet. Seriositeten eller allvaret ligger på flera nivåer. Dels handlar det 

om graden av satsning, hur man väljer aktiviteter, tillgång till material, ledarnas kompetens 

och kunskap om området och dels handlar det om inställningen till ungdomarna som kapabla 



 

9 
 

och kompetenta deltagare. Avslutningsvis handlar seriositeten om att verksamheten förläggs i 

en lokal som i detta fall är en konstlokal. Genom att placera verksamheten här visar man att 

man tar ungdomarnas intresse att utrycka sig genom konst på allvar. Cross (2010) tar också 

upp seriositeten i skapande verksamhet och menar att man måste ta tillvara deltagarnas egna 

idéer i skapandet. Idéerna och uttrycken måste komma från dem och de måste bli tagna på 

alvar.  

 

Miller och Rowe (2009) lyfter fram vikten av att det kringsystem, de personer som finns runt 

ungdomen som exempelvis föräldrar och socialarbetare, tar del av vad den unge skapar. När 

socialarbetare själva deltog i verksamheten, tog samma risker som ungdomen, stärktes 

relationen. Genom att själv ta samma risk, sätta sig i ungdomens ställe och se situationen 

utifrån dennes perspektiv kan socialarbetaren både förstå ungdomen bättre och sig själv i 

förhållande till denne. Detta ser även Lindström (2010) som en viktig aspekt. I projektet 

deltog en socialarbetare som själv var intresserad av skapande och de processer som uppstod. 

Detta blev stärkande i relationen mellan ungdomarna och socialarbetaren.   

 

Miller och Rowe (2009) menar att ledarskapet på alla nivåer, i gruppen och på chefsnivå, 

måste genomsyras av omtanke om deltagarna. Denna omtanke måste även finnas från chefer i 

förhållande till pedagogerna som leder grupperna.  De menar även att ungdomarna kan upp-

muntras att stödja varandra. De som varit längre i verksamheten kan hjälpa de nya. På så sätt 

stärker man de ungas känsla av att klara av och ha tillägnat sig kunskap, men även deras 

förmåga att kompromissa och lösa problem.  

 

En viktig aspekt, som tas upp i några studier (Cameron et al. 2013; Cross 2010; Froggett 

2004; Knutes 2009), är att ha den fria skapande processen som mål istället för att fokusera på 

vad man vill att deltagarna ska få med sig eller hur de ska må efter projektet. ”There was wide 

agreement that when artists put the art first and care about the standards of the emerging 

work, the result was much better - they inspire, move and challenge people, and help them to 

aspire to something” (Cameron et al. 2013, s. 56).  När fokus var på konsten och inte vad man 

ville att deltagarna skulle få ut av verksamheten blev alltså resultatet bättre. 

 

4.5 Kan skapande verksamhet vara negativ?  
Om visuellt skapande verksamhet används för att möjliggöra förändringar måste flera 

aspekter av verksamheten undersökas. Detta avsnitt belyser visuellt skapande med kritiska 

ögon. Den bild som framkommer i den tidigare forskningen är företrädelsevis positiv. 

Artiklarna behandlar skapande verksamhet utifrån hälsoeffekter och dess förändringspotential. 

Cuyper et al. (2011), som i sin genomgång av den svenska och norska forskningen över 

skapande verksamheter inom hälso- och sjukvården, finner endas projekt och redovisningar 

med positiva resultat. De frågar sig om det finns skapande verksamhet som kan ha negativa 

effekter,”cultural activities may perhaps also impair health if they are organized in the wrong 

way and for the wrong persons.” (Cuyper, et al. 2011, s. 21). 

 

Inom forskningen om det sociala arbetets fält framträder flera bilder av skapande verksamhet, 

som inte enbart är positiva. Cross (2010) jämför i sin avhandling två skapande verksamheter i 

ett ungdomsfängelse i Canada. Kreativa uttrycksformer används i de två olika verksamheterna 

på olika sätt och med olika syften. Hon beskriver det ena som förtryckande, normerande och 

förminskande. Ledning och vakter benämner detta projekt som fritidsaktivitet och tidsfördriv. 

Det andra projektet utgår från och styrs av de ungas idéer, ser unga som kapabla till att 

utrycka sig vilket genererar positiv självbild, förändringsprocesser och gemenskap.  
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Cross (2010) menar att skapande kan generera förändring både på samhällsnivå, och 

individuell nivå. Om skapande ska generera samhällsförändring måste ungdomar få möjlighet 

att tillsammans arbeta med skapande mot ett gemensamt mål. Om konstverksamheten har ett 

tillåtande förhållningssätt där ungdomarna får utrycka sig, utan att bli utsatta för censur vare 

sig i sitt konstnärliga uttryck, sin historia eller sitt mående, kan skapande verksamhet leda till 

ökad självrespekt, självkänsla och identitetsutveckling. Gemensamt skapande kan även 

generera erkännande och förståelse av andra vilket innebär social träning och kan leda till en 

förändrad syn på sig själv, sin situation och en utveckling av den egna identiteten.  

 

Lindström (2010) utvärderade ett skapandeprojekt på Röda Sten Konsthall i Göteborg. 

Projektet kom till efter en kommunal debatt om graffiti och klotter och var ett 

samarbetsprojekt mellan kommunens ”graffitifältare”, Ung Kultur 116, och Röda Sten och 

gick under namnet Ung och Skapande. De olika samarbetspartnerna hade olika syften med 

projektet. Ung Kultur 116 syfte var att få unga graffitimålare att ändra uttrycksform, sluta 

måla graffiti och i stället ägna sig åt annat skapande. Detta syfte delades inte av Röda Sten. 

Projektet kom att fokusera på att skapa dialog med unga graffitikonstnärer i stället för att 

tvinga in dem i andra skapandeformer.  Ung och Skapande blev ett projekt dit unga kom 

antingen genom kontakt med Ung Kultur 116 eller på egen hand. Ungdomsgruppen var alltså 

en ”mix” av ungdomar som målade graffiti och andra ungdomar. Med tiden blev det dock 

färre deltagare ur ”graffiti-gruppen”. Lindström (2010) diskuterar detta utifrån Bourdieus 

begrepp symboliskt våld som innebär ”en välmenande handling som samtidigt binder 

mottagaren av handlingen till den som utför den” (Lindström 2010, s. 42). Ungdomar skulle 

alltså komma till projektet för att ”stöpas om”. Lindström ställer sig frågan för vems skull, 

ungdomarnas eller samhällets, och menar att det är viktigt att reflektera över målen för ett 

projekt. Hur och varför ställer vi upp de mål vi gör? 

 

Både Cross (2010) och Lindström (2010) tar upp aspekter av makt och maktmissbruk som 

riktar sig mot de unga genom skapande verksamhet i socialt arbete. Lindström (2010) menar 

dock att Ung och Skapande löser denna maktkonflikt genom dialog men hennes studie visar 

samtidigt att det fanns ungdomar som tillhörde målgruppen men som inte kom. Anledningen 

till att de inte kom beskriver Lindström (2010) som avsaknad av förutsättningar att delta och 

ointresse, men man skulle lika gärna kunna se det som ett sätt för ungdomarna att visa 

motmakt mot en samhällsinsats som vill förändra dem. Ytterligare ett hinder som flera 

forskare ser är att skapande inom socialt arbete oftast är korta projekt. Detta hindrar processer 

och skapar oro både hos deltagare och även personal. De eventuella positiva effekterna 

individer och grupper upplever får dels inte möjlighet att ”slå rot” och riskeras därav att inte 

bli bestående (Argyle & Bolton 2005; Cameron et al. 2013; Lindström 2010). 

 

4.6 Denna studie i förhållande till tidigare forskning 
Denna studie har ett annat fokus än ovan nämnda forskning, som främst studerar skapandets 

effekter, och försöker i stället få syn på hur hantverkspedagoger arbetar med visuellt 

skapande. De studier som ligger närmast, är som tidigare nämnts, Miller och Rowes (2009) 

och Camerons et al. (2013) studier som båda undersöker vad skapande verksamhet bör 

innehålla för att fungera på ett bra sätt. Den förra, av dessa två, är en litteraturstudie som 

syftar till att hitta hur man ska arbeta med skapandeprogram i syfte att arbeta 

brottsförebyggande med ungdomar genom skapande. Den senare är en utvärdering av ett 

projekt som syftar till bättre hälsa genom skapande. Denna studie fokuserar inte, som ovan 

nämnda forskning gör, på de positiva effekterna, inte heller har den som mål att se hur 

skapande exempelvis kan främja hälsa eller minska brottslighet, utan studerar själva görandet, 

genomförandet, så som hantverkspedagogerna beskriver det.   
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5. Teori 
Skapande verksamhet inom socialt arbete sker i ett sammanhang, en kontext, där individen 

interagerar med sig själv och andra. Runt deltagaren finns alltid människor som deltar och/ 

eller observerar, bedömer och journalför. Den skapande verksamheten är antingen frivillig 

eller tvingande genom olika uppställda krav. I denna studie kommer skapande verksamhet ses 

utifrån denna kontext. För att belysa kontextens innehåll, samspelet i verksamheten, har jag 

valt symbolisk interaktionism som teoretisk grund. För att fördjupa förståelsen för vad som 

händer i skapande verksamhet är även begreppen erkännande och mellanmänskliga möten 

centrala. Begreppen definieras och förklaras nedan.  

 

Valet av teoretiskt perspektiv kommer sig av att jag i denna studie ville belysa samspelet, den 

interaktion som sker i en skapande verksamhet både mellan pedagog och deltagare, och 

mellan material och deltagare. Alla de tre valda teoretiska perspektiven ser samspelet som en 

process. Interaktionen följer inte ett förutbestämt mönster utan förändras i samspel mellan de 

som medverkar och den kontext de befinner sig i. I genomläsningen av den tidigare 

forskningen som presenterats i studien framkom att de forskare som studerar hur skapande 

verksamhet är uppbyggt, främst har ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv. Dessa 

perspektiv belyser vissa viktiga delar av sammanhanget, men i arbetet med att förstå och 

belysa samspelet ansåg jag de valda perspektiven vara mer lämpliga. I analysen av de data 

som framkommit under intervjuer kommer den teoretiska ramen användas för att belysa och 

fördjupa förståelsen av hur visuell skapande verksamhet används för att möjliggöra 

förändring, belysa och fördjupa förståelsen för de sätt som hantverkspedagoger arbetar samt 

analysera de hinder hantverkspedagogerna uppfattar finns för att skapande verksamhet ska 

möjliggöra förändring. 

 

5.1 Symbolisk interaktionism 
För att synliggöra och försöka skapa förståelse för vad som händer i och runt det skapande 

rummet har jag valt att utgå från ett symboliskt interaktionistiskt synsätt. Perspektivet 

innefattar en mängd olika teoretiker som har delvis olika syn och bidrar med olika 

förståelseramar. Trost och Levin (2004) menar dock att perspektivet inrymmer fem 

grundläggande aspekter; definition av situationen, social interaktion, symboler, människan är 

aktiv och nuet. Alla de olika delarna går in i varandra men skapar tillsammans en förståelse 

för hur människor interagerar med varandra och sig själva.   

 

Definition av situationen, handlar om att det en människa upplever, varseblir och tolkar, som 

verkligt i en situation också blir verkligt i sina konsekvenser. Detta, definitionen av 

situationen, är en ständigt pågående process, där människan i interaktion med omgivningen, 

andra människor och kontext, varseblir, tolkar och tolkar om situationen. Det handlar alltså 

om sociala processer där vi genom socialisation lär oss hur vi ska tolka olika situationer (Trost 

& Levin 2004). Goffman (2014) tydliggör att samtliga personer som befinner sig i en situation 

projicerar sin definition av situationen på övriga deltagare. I denna process sker tolkning och 

omtolkning av situationen och det uppstår samförstånd eller konflikt över vilken definition av 

situation som råder. För att interaktionen ska fungera måste de som ingår i situationen 

uppfatta den på ett likartat sätt.  När vår definition av situationen inte stämmer med andras 

definition kan det ske en omtolkning, en anpassning av definitionen genom socialt förhandlad 

ordning, så att den stämmer med övrigas definition. Förhandlingarna om vilken definition av 

situation som gäller är interaktioner av olika slag såsom gräl, samtal men framförallt outtalade 

dolda korrigeringar. I dessa förhandlingar finns maktaspekter som har att göra med roller och 

position att göra och ”[d]et är genom dessa förhandlingar eller den interaktionen som 

identiteten skapas” (Trost & Levin, 2004, s. 177).  
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I ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv är social interaktion det som skapar människan 

genom en ständigt pågående, men långsam, process. Människan interagerar med både sociala 

objekt och sig själv genom språk, både kroppsligt och verbalt, och genom symboler. Sociala 

objekt är något eller någon vi interagerar med, verbalt eller ickeverbalt, som skapar mening 

och förståelse i den situation vi är i. Ett socialt objekt kan alltså vara en annan människa. 

Genom livet gör människan olika erfarenheter som kan plockas fram, medvetet eller 

omedvetet, och användas i nuet för att söka mening och tolka det varseblivna (Trost & Levin 

2004; Sandstrom, Martin & Fine 2001). ”… för att människor ska kunna samarbeta krävs att 

det finns någon mekanism genom vilken varje människa dels kan förstå de andras sätt att 

agera och dels kan styra sitt eget beteende så att det passar in i denna förståelse av de andras 

sätt att agera” (Trost & Levin 2004 s. 113). 

 

Symboler är ett meningsbärande ord, en gest eller annat, som har samma mening för alla som 

befinner sig i en situation. Symboler och definition av situation är förbundna med varandra, 

”utan en definition av situationen är ordet eller termen ingen symbol” (Trost & Levin 2004, s. 

19). Kultur och konst kan vara sådana meningsbärande symboler och skapas genom 

interaktion (Sandstrom, Martin & Fine 2001).  

 

Hur vi handlar och beter oss i nuet eller i olika situationer har sin grund i hela vår historia. 

Människan blir till i social interaktion med andra och handlar utefter den mening, den 

definition, de tillskriver situationen de befinner sig i. “That is, we determine what meaning to 

give to a situation and how to act through taking account of the unfolding intentions, actions 

and expressions of others.” (Sandstrom, Martin & Fine 2001, s. 219). Människan är aktiv, 

handlande, tolkningen och varseblivningen av situationen sker inom individen, inte mellan 

individerna. Mänskligt handlande blir alltså till utifrån den tolkning människan gör av den 

situationen hon befinner sig i och tolkningen av hur andra människor handlar. Våra tolkningar 

görs utifrån tidigare erfarenheter som vi använder oss av i nuet, i situationen, och genom 

tidigare erfarenheter som erhållits genom social interaktion (Trost & Levin 2004). 

 

Utöver dessa fem grundpelare inom perspektivet finns varianter av begrepp och andra 

perspektiv som olika teoretiker tar upp. Jag kommer nedan ta upp ett för uppsatsen relevant 

begrepp. Adams och Cooley (i Trost & Levin 2004) använder sig av begreppet sympatisk 

introspektion. Trost och Levin (2004) menar att deras sätt att använda sympati är i samma 

anda som vi idag kallar empati. Med sympatisk introspektion menas att man genom empati 

kan sätta sig in i en annan människas situation, dennes föreställningsvärld och definition av 

situation, och samtidigt se på sig själv genom den andras ögon. På så sätt kan vi förändra vårt 

eget jag genom att spegla oss genom andra. Genom sympatisk introspektion kan vi skapa 

förståelse för andra människors beteende genom att först försöka sätta oss in i vilken 

betydelse beteendet har för individen själv (Trost & Levin 2004). Enligt Lundin (2004) 

använder Mead ett annat begrepp för samma fenomen dvs. rolltagande. I rolltagandet 

identifierar jag mig med en annan människa, föreställer mig hur denne tänker och känner, hur 

denne uppfattar situationen och ser mig själv genom dennes ögon. Detta öppnar upp för 

självreflektion då jag ser på mig själv genom någon annans ögon.   
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5.2 Centrala begrepp 
Jag använder mig av Honneths (2003) definition av erkännande samt Bubers (2004) 

dialogfilosofiska begrep mellanmänskliga möten som studiens centrala begrepp.  

 

5.2.1 Erkännande 

Jag har valt Honneths (2003) definition av begreppet erkännande för att beskriva vad för slags 

förändring visuellt skapande verksamhet kan möjliggöra för brukaren. Madsen (2006) menar 

att det sociala arbetets kontext innefattar en kamp för erkännande. Denna kamp delar upp 

samhällets medborgare i inkluderade och exkluderade, erkända och missaktade. Brukarna, i 

det sociala arbetets fält, har i många avseenden upplevt missaktning och exkludering. Som 

ovan beskrivits, befinner sig inte brukaren i ett vakuum, utan en kontext där även 

socialpedagoger och annan personal möter denne. Honneths (2003) menar att erkännande av 

en människa finns på tre nivåer och menar att ett flerdimensionellt erkännande, privat, 

offentligt och socialt, är grundläggande för att individen ska utveckla en personlig identitet. 

Erkännande, på de tre nivåerna, uppstår ur processer i mötet med andra och är alltså ett 

interaktionsinriktat begrepp. 

 

Den första nivån, kärlekens, handlar om den nära relationens erkännande, där individen blir 

erkänd som en person med unikt värde, ”den enskilde [erkänns] som en individ vars behov 

och önskningar har ett unikt värde för en annan person” (Honneth 2003, s. 106). Han menar 

att i denna dimension är kärlek och omsorg centralt. I den andra nivån, offentliga eller 

rättighetens nivå, erkänns individen att ha vissa rättigheter. Honneth (2003) använder orden 

”som en person med samma moraliska tillräknelighet som alla andra människor” (Honneth 

2003, s. 106). Heidegren (2009), som tolkar Honneth, skriver att denna dimension handlar om 

vilka rättigheter en människa har. ”Människor erkänner alternativt erkänner inte varandra som 

moraliskt tillräkneliga i betydelsen kapabla att självständigt och rationellt överväga olika 

handlingsalternativ. På så sätt avgörs vem som är att betrakta som en fullvärdig 

samhällsmedlem och berättigad att ta aktiv del i gemensamma angelägenheter.” (Heidegren 

2009, s. 29-30). Denna dimension handlar om alla människors lika värde och rättigheter som 

följer detta människovärde. Den tredje nivå, den offentliga eller solidaritetens, ”… erkänns 

den enskilde slutligen som en person vars förmågor utgör ett konstruktivt värde för en konkret 

gemenskap” (Honneth 2003, s. 106). Denna nivå syftar till gemenskaper som en människa 

ingår i.  

 

De tre nivåerna eller dimensionerna är inte rangordnade i förhållande till varandra utan är vart 

och ett, ett eget perspektiv eller dimension av erkännande. ”Att erkänna någon i en bestämd 

dimension av dennes personliga integritet kan inte betyda något annat än att utföra de 

handlingar, påta sig det ansvar eller inta de inställningar som gör det möjligt för denne att 

utveckla motsvarande förståelse av sin egen person” (Honneth 2003, s. 107-108). De tre 

erkännandenivåerna leder till att en människa utvecklar självförtroende, självaktning och 

självuppskattning och bildar tillsammans en personlig identitet. Erkännandet sker i samspel 

med andra. Honneth (i Heidegren 2009) menar att om en person utsätts för, det han kallar 

missaktning, i en eller flera av de olika erkännandedimensionerna omintetgörs eller försvåras 

individens identitetsutveckling. 

 

Erkännandet är en ständigt pågående process, både inom och mellan de tre dimensionerna, 

och skapas i samspelet med andra människor och får konsekvenser för hur människor 

upplever den situation de befinner sig i (Bengtsson & Svensson 2013). Processen omfattar 

således alla som befinner sig i kontexten. Skapande verksamhet kan möjliggöra erkännande i 

alla de tre dimensionerna. Froggett (2004) finner i sin studie om en skapande verksamhet i 
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London, ett samband mellan kreativitet, erkännande och personlig utveckling och att detta i 

sin tur är viktiga aspekter av att individer och grupper erhåller erkännande i samhället. I denna 

studie kommer jag att använda mig av Honneths begrepp erkännande, för att förstå vad som 

händer i skapande verksamhet. 

 
5.2.2 Mellanmänskliga möten 

Bubers (2004) begrepp mellanmänskliga möten används i studien för att denna filosofi värnar 

om ett värdigt bemötande. Johansson (2006) menar att socialarbetare måste ha en tro på sig 

själv och de insatser de rekommenderar, men belyser att man som socialarbetare kan vara 

fylld av tvivel över insatser, om de verkligen kan ge de resultat för brukaren, som man hoppas 

på. Han menar att behandlaren därför måste ha en tro på mötet, ha en strävan mot att 

verkligen mötas och att sträva efter att skapa mening i mötet med brukaren. Han menar därför 

att Bubers begrepp mellanmänskliga möten är viktiga för socialarbetaren då det understryker 

just tron på att mötas. ”Upplevelser och föreställningar om ”äkta möten” fyller en viktig 

psykologisk funktion för behandlaren” (Johansson 2006, s. 156). Sällström (2004) menar att 

det mellanmänskliga mötet är en ständigt pågående process som hela tiden kräver något av 

båda parter i ett möte. Han menar vidare att Bubers dialogfilosofi, där det mellanmänskliga 

mötet ingår, inte är en ”teori, det är en uppfordran, en påminnelse om någonting som var och 

en av oss av egen livserfarenhet vet” (Sällström 2004, s. 13). I denna studie tydliggör och 

understryker begreppet mellanmänskliga möten brukarnas människovärde och belyser 

pedagogernas förhållningssätt i mötet med dessa. 

 
Buber (2004) skriver om mellanmänskliga möten som ett större samspel som uppstår mellan 

människor, när de möts och ser varandra just som de är. Ett mellanmänskligt möte är 

ömsesidigt, båda parter är delaktiga och blir ”partner i ett livsskeende” (Buber 2004, s. 23). 

Genom det mellanmänskliga mötet blir vi till som de unika och hela människor vi är ämnad 

att vara. Buber (2004) menar för att nå ett mellanmänskligt möte, måste vi vara sanna mot oss 

själva. Jag måste vara den jag verkligen är utan att förställa mig, vilja och mena att möta just 

den person som står framför mig, acceptera denne som just den unika människa hon är och 

föra en ömsesidig dialog. Men för att det ska bli ett mellanmänskligt möte måste den jag 

möter göra likadant, vara sig själv, vilja möta mig och acceptera mig samt vara i dialog med 

mig. Alla kan nå det mellanmänskliga mötet. Att sträva efter det mellanmänskliga mötet 

innebär att återupprätta en människas människovärde som gått förlorat.  

 

Utan tillblivelsen av mellanmänskliga möten blir vi inte hela som människor, varken för oss 

själva eller för andra. Det som hindrar oss från att nå det mellanmänskliga mötet, där mitt jag 

möter ditt du, är vi själva. Buber (2004) menar att det främst är tre dimensioner som tränger 

sig emellan och hindrar mötet. Den första dimensionen är den skenbild av oss själva, den bild 

som vi vill förmedla. När jag är upptagen med hur jag själv framstår, vill vara, finns inte 

utrymme för att uppfatta någon annan. Den andra dimensionen är när jag gör den andre till ett 

objekt. Detta gör jag genom att jag kategoriserar den andre till något hon inte är, exempelvis 

genom att reducera henne till en diagnos. Den tredje dimensionen är när min egen vilja eller 

åsikt påtvingas den jag möter. Det må vara i all välvilja, men det hindrar inte desto mindre det 

mellanmänskliga. I ett mellanmänskligt möte är det båda individerna som i ömsesidighet visar 

sitt sanna jag, sina åsikter och sin vilja, det innebär inte att den enes vilja styr båda. Buber 

(2004) skriver i stället att vi i dialogen kan ”… bistå varandra i att ”bli sig själva”…”(Buber 

2004, s. 61).  

 

Denna studie handlar om att mötas i en skapande verksamhet, som deltagare men även som 

människa, med den berättelse, de förmågor och behov som just denne har.  
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5.3 Kritisk reflektion av studiens teoretiska ram. 

Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som omfattar många teoretiker med delvis olika 

syn och tolkningar (se t.ex. Lundin 2004, ss. 85-103). Giddens (1997) kritiserar symbolisk 

interaktionism och menar att perspektivet har fokus mot mikronivåer av relationen, ansikte 

mot ansikte.  På så sätt osynliggör ett strukturellt perspektiv på makronivå som innefatta ett 

maktperspektiv, på hur interaktion mellan människor kan förstås (Giddens 1997). Denna 

kritik menar Lundin (2004) är både orättvis och missvisande. Hon menar att ”[m]ed hjälp av 

Meads teori kan man således närmare beskriva villkoren för att ”handla annorlunda” i 

förhållande till de etablerade strukturerna” (Lundin 2004, s. 143). Utifrån dessa två 

resonemang blir det synligt att perspektivet omgärdas av olika tolkningar.  

 

Honneth (2003) är den teoretiker som tydligast har ett maktperspektiv på makronivå då hans 

andra och tredje nivå av erkännande handlar om erkännande av grundläggande 

människovärde och erkännande i en gemenskap. Men, jag menar att hans perspektiv främst 

synliggörs på mikronivå, den interaktionen som leder till erkännande eller missaktning av en 

individ. Honneth har själv utvecklat sin teori och utformat tankar om en fjärde 

erkännandedimension, kulturellt erkännande, där grupper blir erkända för att ”resa anspråk för 

sin gruppspecifika livsform som utgörande ett värde för samhället som helhet” (Heidegren 

2003, s. 17). Detta skulle innebära att en av Honneths erkännandenivåer mer tydligt rör sig 

mot ett makroperspektiv på samhället hur man arbetar med erkännande av grupper.  

 

Bubers (2004) mellanmänskliga möte är en filosofisk tanke och betonar ömsesidigheten i 

mötet mellan två människor. Denna filosofiska tanke kräver något av båda parter i ett möte, 

men är inte utformad så den synliggör makronivåer på ett mer strukturellt plan. Mötet sker på 

mikronivå men kan dock avspegla maktnivåer då Buber skriver om hinder för mötet. Om 

personer som är för upptagna av vem de är, exempelvis en befattning, utgör de hinder för 

mötet.  

 

Denna studie tar inte upp olika aspekter av makt. Den teoretiska ramen är utformad för att 

synliggöra hur skapande verksamhet kan vara uppbyggt för att möjliggöra förändrings-

processer. De tre olika perspektiven utgör tillsammans en ram som försöker synliggöra den 

interaktion som pågår i en sådan verksamhet. Men studien har inte använt observation som 

metod, vilket innebär att det är hantverkspedagogernas tolkning av interaktionen som 

synliggörs, inte den faktiska interaktionen mellan hantverkspedagoger och deltagare.   
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6. Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens metod, vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och min egen 

förförståelse. Därefter kommer urvalet för att studien presenteras och diskuteras vilket följs av 

en beskrivning av tillvägagångssätt i genomförande av datainsamling och analys. Studiens tar 

upp en diskussion om reliabilitet och validitet utifrån begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet. Avslutningsvis belyses forskningsetiska frågor. 

 

6.1 Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 
Då det är hantverkspedagogernas förståelse av sitt arbete samt de processer av förändring som 

uppstår på deras arbetsplatser med skapande verksamheter, jag vill undersöka, använder jag 

mig av ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt för studien.  

 

Att utgå från ett hermeneutiskt fokus (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 2003) 

innebär att tolka meningen, i exempelvis händelser, för att få en ny och fördjupad förståelse 

för det fenomen som studeras. Forskaren får möjlighet att genom intervjuer försöka tränga 

bakom det sagda och tolka innebörden av det. Utifrån detta perspektiv är det viktigt att vara 

medveten om sin förförståelse och redovisa den då människor tolkar det den möter utifrån sin 

förförståelse. Min förförståelse av dessa sammanhang är att skapande verksamhet kan vara av 

både av tvingande och av frivillig karaktär för de klienter/brukare/boende som berörs. Dessa 

individer befinner sig i en situation i livet som karakteriseras av någon form av kris, där de 

utsätts för någon form av intervention eller insats från samhällets sida. Det är även viktigt att 

vara medveten om kontextens betydelse för den kunskap jag får genom mina informanter. Det 

kontextuella sammanhang min studie kommer undersöka är visuellt skapande verksamhet 

inom det sociala arbetets fält. Den tolkning jag gör efter mina intervjuer måste ta hänsyn till 

detta kontextuella sammanhang (Thurén 2007). Genom att analysera och tolka den empiri jag 

får via informanterna, kan jag med hjälp av det hermeneutiska perspektivet tolka de processer 

som skapande verksamhet kan möjliggöra och genom denna tolkning fördjupa förståelsen för 

det som framkommit.  

 

6.2 Förförståelse 
Min förförståelse grundar sig på att jag sedan 2001är utbildad hantverkspedagog och har 

arbetat inom sociala arbetet med skapande i olika verksamheter. Arbetsplatserna har haft olika 

syften med den skapande verksamheten, alltifrån att skaffa underlag till utredning och 

bedömning till att ge individer daglig sysselsättning och synliggörande av förmågor och 

resurser.  

 

Min förförståelse är både en tillgång och en fara i min studie. Å ena sidan har jag samma 

referensram som hantverkspedagogerna. Jag förstår deras ”språk” som de har fått med sig från 

sin utbildning, på så sätt förstår jag även den diskurs om skapande som finns där. Jag kan 

därför ställa fördjupande frågor utifrån en både teoretisk och praktisk förförståelse av 

skapande verksamhet. Å andra sidan kan denna förförståelse skymma min blick för nya 

perspektiv och frågeställningar. Här krävs en ständigt reflekterande medvetenhet från min 

sida, att vara vaken för nya perspektiv och infallsvinklar. 

 

6.3 Urval 
Jag har i denna studie valt att intervjua hantverkspedagoger som arbetar inom socialt arbete 

med skapande. Jag har inte avgränsat urvalet mer än att hantverkspedagogerna ska ha arbetat 

eller arbetar inom det sociala arbetets fält. Jag har inte ställt upp några krav för hur länge man 
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ska ha arbetat inom socialt arbete. Urvalet är baserat på min förförståelse om den kunskap 

som finns hos hantverkspedagoger om just visuellt skapande i socialt arbete. 

 

Kontakt har tagits dels genom det Wibeck (2010) kallar öppen ansökan och kontaktperson.  

En öppen ansökan lades ut på hantverkspedagogernas facebooksida [2015-03-31], 

https://www.facebook. com/groups/4645213815/). Sidan är en öppen sida med 241 

medlemmar [2015-04-07]. Via sidan fick jag kontakt med några informanter som jag använde 

som kontaktpersoner genom att fråga dem om de kände till fler hantverkspedagoger inom det 

sociala arbetets fält. Jag kontaktade även läraren i socialt arbete på 

hantverkspedagogutbildningen, som gav mig flera kontakttips till hantverkspedagoger som 

arbetar inom socialt arbete. Informanterna kontaktades via facebooks meddelandetjänst och 

via mail.  

 

6.3.1 Presentation av informanter och verksamheter 

Sammanlagt deltog sex informanter i två olika fokusgruppsessioner. En fokusgruppsession 

hade två deltagare och den andra fyra. Fem informanter var utbildade hantverkspedagoger, en 

var utbildad socionom med konsthantverksutbildning. Samtliga informanter är kvinnor och 

arbetar inom socialt arbete. En av de intervjuade är som tidigare nämnts inte utbildad 

hantverkspedagog, vilket framkom vid fokusgruppsessionen, men arbetar med samma 

arbetsuppgifter som en hantverkspedagog inom det sociala arbetets fält.  

 
De hantverkspedagoger som ingår i studien arbetar samtliga inom socialt arbete med visuellt 

skapande verksamhet. Målgrupperna i verksamheterna är människor med olika stadier av 

demens, våldsutsatta kvinnor och deras barn, människor med försörjningsstöd som står långt 

ifrån arbetsmarknaden, människor med kroniska eller tillfälliga psykiska funktions-

nedsättningar såsom exempelvis schizofreni, borderline, Asperger syndrom, adhd och 

depression, men även andra svårigheter såsom utbrändhet och en bakgrund av missbruk. Flera 

verksamheter har en mycket heterogen grupp av besökare, med olika åldrar, kön, 

funktionsnedsättningar och historia. Anledningarna till att besökarna befinner sig i de olika 

verksamheterna var även de väldigt olika. Vissa av besökarna i verksamheterna var tvingade 

att vara där pga. beslut från en socialsekreterare, medan andra deltog i verksamheten frivilligt. 

 

Sammanlagt är fem olika arbetsplatser representerade i studien, tre var dagliga verksamheter 

som riktades till olika målgrupper och genomfördes på olika sätt, en utgjorde ett skyddat 

boende för kvinnor och barn i en akut situation, och slutligen utgjordes en verksamhet av 

utredning av arbetsförmåga och där man även arbetstränade Jag besökte tre av arbetsplatserna, 

två utgjordes av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade, vid en förekom arbets-

träning och arbetsförmågebedömning.  

 

Beroende på verksamhet, men även på individuell planering för individen, är den tid individen 

tillbringar som deltagare i verksamheterna väldigt skiftande, alltifrån några veckor eller några 

månader till ett halvår eller flera år. Vissa går hela dagar, alla dagar i veckan, andra går delar 

av dagen eller några dagar i veckan. Verksamheterna är alla individuellt anpassade. Denna 

variation i hur grupperna ser ut över tid är något som flera pedagoger berättade om och även 

något de måste förhålla sig till i upplägget av verksamheterna.  

 
6.3.2 Diskussion av urvalet 

Att få ihop en fokusgrupp är inte alltid lätt. Tid och plats ska stämma för alla som ska delta. 

Därför var jag i kontakt med fler personer, både kvinnor och män, än de som sedan blev 

deltagare i fokusgruppsessionerna. Under arbetet att få till fokusgrupperna tackade ytterligare 
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fyra andra hantverkspedagoger ja till att delta, men pga. individuella omständigheter 

tvingades de senare tackat nej. De uppställda urvalskriterierna, att personerna skulle vara 

utbildade hantverkspedagoger och som arbetade i det sociala arbetets fält minskade urvalet av 

möjliga informanter då många hantverkspedagoger arbetar inom andra områden, såsom 

omsorgen och skolan. Till yrket hantverkspedagog söker sig mest kvinnor, därför blir urvalet i 

denna studie representativt för yrkeskåren, men det skulle självfallet varit intressant om 

manliga hantverkspedagoger hade deltagit. 

 

Får det några konsekvenser för resultatet av studien att enbart kvinnor deltog i fokusgrupp-

sessionerna? Fokusgrupper innebär en bildningssituation för deltagarna (Wibeck 2010). Att få 

möjlighet att berätta och reflektera över sitt arbete tillsammans med andra som har liknande 

arbete menar jag innebär en bildningssituation oavsett kön. I studien har det därför varit 

viktigare att deltagarna har erfarenhet av att arbeta med visuellt skapande än vilket kön 

deltagaren hade. Detta har även skapat förutsättning för de diskussioner som uppstått. ”För ett 

tillåtande gruppklimat är likhet i deltagarnas utbildning en beaktansvärd faktor” (Tursunovic 

2002, s. 67). De berättelser jag fått ta del av är just dessa sex informanters berättelser. Med 

andra informanter, med andra erfarenheter, hade jag antagligen fått höra andra berättelser, 

men man kan anta att de skulle haft ett liknande innehåll. Detta antagande grundar sig på att 

då informanternas berättelser om hur visuellt skapande verksamhet används för att möjliggöra 

förändring för deltagare de möter, samt deras sätt att arbeta, även synliggjorts i den forskning 

jag tagit del av. Därför menar jag att det, i denna studie, inte spelat någon avgörande roll att 

det endast är kvinnor med under fokusgruppsessionerna.  

 

I de två fokusgruppsessionerna fanns både informanter som kände varandra och informanter 

som var nya för varandra. Av de informanter som kände varandra arbetade två på samma 

arbetsplats och två kände till varandra från utbildningen. Tursunovic (2002) menar att 

beroende på studiens syfte kan det vara både en fördel och en nackdel att deltagarna känner 

varandra. Under fokusgruppsessionerna upplevde jag inte att detta utgjorde något hinder, 

tvärtom kompletterade informanterna varandra och hjälptes åt att fördjupa resonemanget. Ett 

problem som skulle kunna uppstått var om någon informant blivit tongivande och att de andra 

inte vågade säga vad de tyckte och kände (Wibeck 2010). Så blev det dock inte vilket jag tror 

beror på flera saker, bland annat studiens syfte men även studiens frågeställningar som 

fokuserar på hantverkspedagogernas berättelser om sitt arbete. Min upplevelse av diskus-

sionerna som uppstod under fokusgruppsessionerna var att de kom att präglas av en 

nyfikenhet och en vilja att berätta från samtliga informanters sida. 

 

6.4 Datainsamlingsmetoder 
I studien har två olika datainsamlingsmetoder använts. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) 

menar att man kan kombinera flera olika datainsamlingsmetoder för att fördjupa eller belysa 

förståelsen av ett fenomen. Jag hade först en tanke att enbart använda fokusgruppintervjuer, 

men då ett missöde inträffade med en bandspelare erbjöd jag deltagarna i den berörda 

fokusgruppen en ny chans att svara på de frågor som bandspelaren missat, varpå även en 

enskild telefonintervju blev aktuellt.  

 

6.4.1 Fokusgruppsintervjuer 

Studien är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats med fokus på tolkning av mening i 

uttolkandet av ostrukturerade fokusgruppsessioner. Valet av kvalitativ studie grundar sig på 

att jag vill försöka förstå hur hantverkspedagoger tolkar och finner mening utifrån sin 

upplevelse. Detta är svårt att studera med hjälp av en kvantitativ studie. Valet av 

ostrukturerade fokusgrupper har med min förförståelse att göra. Om jag i stället intervjuat 

http://hv-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Tursunovic%2c+Mirzet&vl(2376404UI0)=creator&vl(8778567UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=46HTU&scp.scps=scope%3a(Film)%2cscope%3a(Laro)%2cscope%3a(Exarb)%2cscope%3a(TV_program)%2cscope%3a(Radioprogram)%2cscope%3a(Databaser)%2cscope%3a(%2246HTU%22)%2cscope%3a(%22HV%22)%2cscope%3a(46HTU_Aleph)%2cscope%3a(46HTU_DiVA)%2cscope%3a(46HTU_SFX)%2cprimo_central_multiple_fe
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enskilda informanter finns en risk att min förförståelse skulle bli ett större hinder i dialogen 

mellan mig och informanten än vid fokusgruppsessioner. 

 

”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 

ämne som bestäms av forskaren” (Wibeck 2010, s. 25). Intervjun är ett samtal mellan 

deltagarna i ett ämne eller runt ett tema, som introducerats av moderatorn. I en ostrukturerad 

fokusgruppsintervju låter moderatorn deltagarna tala så fritt som möjligt utan att blanda sig i. 

Moderatorn går endast in i diskussionen om deltagarna glider ifrån ämnet eller ett nytt tema 

introduceras. Wibeck (2010) menar dock att det är viktigt att moderatorn vågar vänta ut 

deltagarna och inte vara alltför snabb att gå in då nya ämnen eller nya aspekter av ett tema kan 

dyka upp efter tankepauser.  

 

I genomförandet av de ostrukturerade fokusgruppintervjuerna har jag som moderator 

introducerat ett tema nedskrivet på ett papper som lades mitt på bordet (Bilaga I). Jag har låtit 

deltagarna i gruppen diskutera så fritt som möjligt och förhållit mig så passiv som jag kunnat, 

men ibland flikat in en följdfråga. Allteftersom tiden gick introducerade jag flera teman som 

även dessa var nedskrivna på papper och avslutade med en öppen fråga om deltagarna hade 

något att tillägga. Fokusgruppsessionerna genomfördes var och en i lokaler där deltagare i 

gruppen arbetar som hantverkspedagoger med skapande verksamhet.  

 

Fördelen med valet av ostrukturerade fokusgruppintervjuer var bl.a. att jag kunde använda 

min förförståelse för att formulera teman, men jag lät sedan gruppen själv bestämma vad 

temat innehöll. Det är viktigt att det inte är min förståelse av skapande inom socialt arbete 

som synliggörs i intervjuerna utan gruppmedlemmarnas. Men min förförståelse ger mig en 

förståelse för det gruppen pratar om, jag pratar gruppens språk och kan därigenom ställa 

adekvata följdfrågor. Detta är en kunskap som Wibeck (2010) anser att en moderator i 

fokusgrupper bör ha, samt att vara aktivt lyssnande och inte ta ställning när frågor besvaras 

från gruppen.  Dessutom menar Wibeck (2010) att fokusgruppssessionerna blir ett tillfälle för 

lärande och reflektion för deltagarna. 

 

Nackdelar med ostrukturerade fokusgruppintervjuer är dels svårigheten att få till sessionerna 

på ett bra sätt. Wibeck (2010) menar att både tid och plats är av avgörande betydelse för om 

sessionen blir bra och genererar den data forskaren behöver. Vidare menar hon att i 

fokusgrupper pågår en gruppdynamisk interaktion mellan deltagarna där ett grupptryck att 

tänka rätt kan uppstå. Dessutom kan de ostrukturerade fokusgruppsintervjuerna upplevas som 

röriga och ostrukturerade. Under de fokusgruppssessionerna jag genomförde kom klimatet 

dock att präglas av en nyfikenhet inför andra hantverkspedagogers erfarenheter och jag 

upplevde att det blev just ett tillfälle för hantverkspedagogerna att reflektera över hur de 

arbetade samt ett tillfälle att lära sig av varandra. Ingen hantverkspedagog blev tongivande 

och tog över samtalet utan de frågade varandra ”Hur gör du?” eller kände igen sig i de andras 

berättelser ”Ja, det där känner man igen”.    

   

6.4.2 Kompletterande intervju via telefon  

Då det uppstod problem i slutet av en fokusgruppintervju, då bandspelaren slutade fungera, 

erbjöds samtliga informanter i denna grupp att få svara på de sista två temana igen via mail. 

En informant ville, pga. tidsbrist på sitt arbete, bli intervjuad via telefon. En kompletterande 

telefonintervju genomfördes med denna informant. Intervjun spelades in.   

 

Kvale och Brinkman (2009) menar att fördelen med telefon eller datorstödd intervju är att 

man bl.a. kan överbrygga geografiskt stora avstånd. I detta fall förhöll det sig på sådant sätt att 
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en intervju ansikte mot ansikte inte var möjlig då avståndet till informanten var för stort. 

Nackdelen är att kroppsspråk och minspel går förlorat då man helt enkelt inte ser varandra. 

Intervjun genomfördes genom att jag ställde de tematiska frågorna igen till informanten. Jag 

ställde följdfrågor och fördjupande frågor. Under intervjun antecknade jag stödord. Efter 

intervjun transkriberades materialet på samma sätt som fokusgruppintervjuerna. 

 

6.5 Transkription  
Kvale och Brinkman (2009) menar att den första tolkningen av texten sker när orden skrivs 

ner, intervjuerna transkriberas. När orden skrivs ner går gester, miner, tonfall och kroppsspråk 

förlorat. För att den text jag tolkar i analysen ska vara så nära fokusgruppsessionerna som 

möjligt har jag skrivit ut sessionerna i sin helhet. Jag har använt mig av Kvale och Brinkmans 

(2009) utskriftskonventioner (Bilaga II) för att ge en så tydlig bild som möjligt av det sagda. 

Sammanlagt har 127 minuters inspelat material transkriberats till totalt 32 sidor. 

 

6.6 Analysprincip  
De texter jag fått ut efter transkriptionen av de inspelade intervjuerna är analyserade utifrån 

hermeneutisk meningstolkning. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2009) inte en analys-

modell i traditionell mening, som går att följa som ett recept utan innebär en samling av 

generella principer som utvecklats inom perspektivet.  I min studie var det viktigt att jag var 

medveten om min förförståelse samt att jag under fokusgruppintervjuerna var öppen för nya 

erfarenheter. Tolkningen av texten är en process där delar tolkas mot en större helhet och där 

min förförståelse ständigt finns närvarande (Kvale & Brinkmann, 2009). Thurén (2007) 

beskriver detta som ”[e]tt […] växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och 

praktik, mellan del och helhet, brukar […] kallas ”hermeneutisk cirkel. […] Uttrycket 

”hermeneutisk spiral” visar inte bara att erfarenhet och förförståelse förutsätter varandra i en 

ständig kretsgång. Spiralliknelsen påminner också om att en större erfarenhet ger en bättre 

förförståelse som i sin tur gör att man uppfattar finare nyanser” (Thurén, 2007, s. 61). Min 

förförståelse blir således en tillgång under fokusgruppsessionerna och uttolkningen då jag har 

förståelse för det arbete som utförs, samtidigt som jag måste vara uppmärksam på och öppen 

för att revidera min förförståelse i mötet med nya erfarenheter. Kvale och Brinkman (2009) 

menar att uttolkaren av en text måste ha kunskap om området, om temat, för att sedan kunna 

tolka textens mening. Samtidigt är det viktigt, i en analys av texten, att i analysen kunna inta 

olika förhållningssätt och se på texten ur nya perspektiv, med s.k. perspektivisk subjektivitet 

(Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Min analys har genomförts stegvis. Jag följde Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) råd om 

hur man gör en kvalitativ analys. Enligt deras modell börjar man med att först läsa igenom 

materialet och göra en preliminär kodning vilket även jag inledningsvis gjorde. Därefter läste 

jag igenom materialet flera gånger för att fastställa koderna. En kod är det namn eller 

benämning jag tilldelar t.ex. mönster eller utryck som utifrån mitt syfte och forskningsfråga är 

relevant. För att göra detta ställde jag frågor till texten utifrån en hermeneutisk 

meningstolkning. När jag inte fann fler koder som var relevanta i förhållande till studiens 

syfte börjar jag tematisera koderna, jag ordnade dem i grupper. Hjerm, Lindgren och Nilsson 

(2014) beskriver det som att göra ett släktträd där olika koder hamnar på olika grenar, olika 

högt eller på samma gren och på samma höjd. Denna analytiska process menar de sker delvis 

parallellt där koder relateras till en större helhet och teman tar form och växer fram under 

kodningen. På så sätt kan jag relatera materialets delar till helheten. Analysen avslutas när 

tolkningen av mening ”kommit fram till god gestalt, ett inre sammanhang i texten, utan 

logiska motsägelser” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 226). Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) 

menar att det är viktigt att så snabbt som möjligt börja skriva ner sina summeringar, resultatet 
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av analysen. Alla dessa tre huvudkomponenter, kodning, tematisering och summering sker 

parallellt och i en ständig cirkelrörelse mellan delar och helhet.   

 

6.7 Reliabilitet och validitet i kvalitativ studie 
Reliabilitet och validitet handlar om en studies tillförlitlighet, att analysen och studien är gjort 

på ett tillförlitligt sätt (Thurén 2007), samt dess trovärdighet, att forskaren undersöker det den 

ämnat att undersöka (Wibeck 2010). Begreppen reliabilitet och validitet har sina rötter i den 

kvantitativa ansatsen. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar att dessa två begrepp inte 

går att direkt översätta och applicera på kvalitativa studier. I kvantitativ forskning innebär 

reliabiliteten att en annan forskare ska kunna göra om samma studie igen och komma fram till 

samma resultat. Kvale och Brinkman (2009) menar att styrkan i kvalitativ intervjuforskning 

delvis ligger i att olika uttolkare av samma material finner olika mening. De menar att 

intervjuforskning förhåller sig till ett relationellt meningsbegrepp och inte är ute efter att finna 

några absoluta sanningar. I denna studie är det hantverkspedagogernas mening och förståelse 

av sitt arbete som utforskats. Därför är det viktigt att jag försöker sätta mig in i deras tolkning 

och förståelse av sin verksamhet.  

 

För att säkerhetsställa trovärdigheten och tillförlitligheten i denna studie har jag använt mig av 

en checklista av Miles och Hubermans (ur Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 84). Nedan 

följer ett resonemang utifrån frågorna på denna lista. 

 

Är analysen väl grundad i data?: Analysen är grundad på empiri från två fokusgrupps-

sessioner där sex informanter berättade om sin verksamhet samt en kompletterande 

telefonintervju med en av dessa informanter. Det som framkommit under dessa tre 

datainsamlingar stödjer varandra, varpå inga ytterligare datainsamlingar har gjorts. 

Datainsamlingen av den tidigare forskningen bygger på ett omfattande sökande efter 

forskning samt kritisk genomläsning. Endast artiklar och avhandlingar som behandlar visuellt 

skapande har tagits med i studien. I samråd med min handledare valde jag att inte samla in 

ytterligare data. Analysen stöds av data, både i litteraturen och av det som framkommit.  

 

Är slutsatserna logiska? Har man tagit hänsyn till alternativa tolkningar?: I alla steg i studien 

måste jag hålla mig till den fråga jag sagt att jag ska studera. Kvale och Brinkman (2009) 

menar att validiteten är en pågående process genom hela studien. ”Validering vilar på 

forskarens hantverksskicklighet under en undersökning, på att han ständigt kontrollerar, 

ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten” (Kvale & Brinkman 2009, s. 268). Under 

analysarbetet har data tolkats och omtolkats under en ständigt pågående process och där jag 

har ifrågasatt det som framkommit och alternativa tolkningar har tagits i beaktande.   

 

Är den tematiska strukturen lämplig?: Den tematiska strukturen har vuxit fram under 

analysarbetet och diskuterats med handledare. I arbetat med de framväxande temana har jag 

använt post-it-lappar där koder har skrivits. Jag har därefter utgått från Hjerm, Lindgren och 

Nilsson (2014) beskrivning i utvecklandet av koder som ett träd, med olika tematiska grenar, 

på vilka koderna placeras. I början av tematiseringen var trädet stort, med många grenar, för 

att allt under resans gång, ansas och olika grenar visade sig höra ihop. De teman som växt 

fram har noga övervägts och granskats. Den tematiska strukturen belyser de olika områden, i 

det som framkommit ur hantverkspedagogerna berättelser, om viktiga komponenter i 

förhållande till de olika frågeställningarna. Den tematiska strukturen guidar läsaren i resultatet 

av det framkomna.  
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Kan de eventuella justeringar av metoden som har gjorts längs vägen motiveras?: I 

inledningen av denna studie valde jag att använda fokusgrupp som insamlingsmetod av data. 

Detta valdes för att säkerställa att jag i så liten omfattning som möjligt skulle påverka 

informanterna med min förförståelse. Under fokusgruppsessionerna hade jag två bandspelare 

för att säkra att ingen information gick förlorad. När jag kom hem efter den andra 

fokusgruppintervjun visade det sig dock att huvudbandspelaren slutat fungera när det var 

tjugo minuter kvar av sessionen. Den andra bandspelaren hade bara fångat bitar av samtalet. 

Under sessionen förde jag även anteckningar, men detta fångade inte deltagarnas berättelser, 

endast stödord. Därför utökade jag min metod och erbjöd samtliga deltagare i denna 

fokusgrupp att svara på de frågor som där bandspelaren misslyckats att spela in deras 

berättelser. En pedagog ville komplettera fokusgruppsessionen och ville bli intervjuad via 

telefon.  

 

I vilken mån kan forskaren som subjekt ha påverkat resultaten?: Alla möten med människor 

innebär ett samspel och därför har jag säkert påverkat resultatet genom både min förförståelse 

av skapande verksamhet och genom min närvaro under fokusgruppssessionerna. Jag har dock 

valt metoden utifrån detta som ett försök att påverka så lite som möjligt. I analysen har jag 

läst, kodat, läst om, kodat igen. Tematiserat och läst igen. På detta sätt har jag försökt få fram 

deltagarnas mening och förståelse av den verksamhet de arbetar i. Tematiseringen har följt en 

hermeneutisk spiral. 

 

Vilka strategier har använts för att öka trovärdigheten? (andra läsare, avstämning, med 

informanter, tillräckligt omfattande datainsamling etc.)?: För att stärka validiteten har 

samtliga informanter fått möjlighet att kommentera och reflektera över den sammanställning 

jag gjort över vad de båda fokusgruppsessionerna tillsammans kommit fram till. De 

informanter som deltog i fokusgruppsessionen där bandspelaren slutade fungera, har samtliga 

fått möjlighet att på nytt besvara de frågor som bandspelaren misslyckades att spela in. Jag 

har haft ett nära samarbete med min handledare som kommenterat det som framkommit både i 

litteraturgenomgången av den tidigare forskningen och i analysen. Jag har dessutom 

diskuterat det framkomna, utan att nämna vem som sagt vad, med personer i min närhet.  

 

6.8 Etik 
Liksom i all forskning finns det etiska aspekter att ta hänsyn till vid kvalitativa fokusgrupps-

sessioner. Informationskravet och samtyckeskravet är två av de krav som ställs och innebär att 

forskaren informerar om syftet med studien samt inhämtar samtycke från dem som är föremål 

för studien (Kalman & Lövgren 2012). I min studie informerades samtliga informanter redan 

när jag kontaktade dem om studiens syfte. Därefter fick samtliga ett mail (Bilaga III) där jag 

återigen skrev om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att informanterna när som 

helst hade möjlighet att avsluta sitt deltagande. Vid början av fokusgruppsessionerna gav jag 

ännu en gång denna information och samtliga informanter gav då sitt samtycke. Informerat 

samtycke blev även inhämtat inför telefonintervjun. Både fokusgruppsessionerna och 

telefonintervjun spelades in efter att samtliga deltagare gett sitt samtycke till detta.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att all personlig information om informanterna hanteras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av informationen. I denna studie har samtliga 

informanter fått fiktiva namn. Information som var personlig har behandlats på ett sådant sätt 

att det inte kan spåras till person. Allt material har förvarats på ett sådant sätt att utomstående 

inte kunnat ta del av det. ”När forskningsdeltagare kan lita på att forskaren ger dem största 

möjliga konfidentialitet leder det till öppnare, ärligare och fylligare information i t.ex. 

intervjuer och enkäter än vad som annars skulle kunna vara möjligt.” (Kalman & Lövgren 
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2012, s. 14). En forskare som använder sig av fokusgrupp kan garantera sina deltagare att 

bevara data konfidentiellt, men inte anonymiteten (Tursunovic 2002). Då jag som forskare 

inte kan garantera anonymitet inom en fokusgrupp, deltagarna är inte anonyma för varandra, 

fördes i början av sessionerna en diskussion om att det som sägs i gruppen, av känslig natur 

samt personlig information om andra deltagare, inte skulle föras vidare eller diskuteras med 

utomstående.  

 

Nyttjandekravet, det fjärde etiska kravet, innebär att samtycke som inhämtas gäller den studie 

som genomförs och de data jag får fram får inte användas på annat sätt än vad samtycket 

medgett till (Kalman & Lövgren 2012). Det intervjuer jag genomförde för denna studie 

används således endast här. 

 

För att dessa principer inte bara skulle bli något som redovisas i min uppsats utan hölls 

levande under studiens gång, upprättade jag i inledningen av studien ett etiskt protokoll 

(Bilaga IV). Kvale och Brinkman (2009) menar att etiken måste hållas levande genom hela 

forskningsprocessen och föreslår att man gör just ett etiskt protokoll. Protokollet är en 

medveten tankeprocess där forskaren funderar igenom vilka etiska dilemman, som kan 

komma att dyka upp under forskningsprocessen. Det etiska protokoll jag upprättade, 

utformades i form av frågor jag ställde till mig själv och hade med mig genom hela 

forskningsprocessen. 

 

Att intervjua människor om deras uppfattningar i ett ämne innebär en situation av makt. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det finns en maktasymmetrisk dimension inbyggd i den 

kvalitativa intervjun och menar att det är viktigt att forskaren är medveten om detta och 

medvetet reflekterar över makten hon har. Jag har valt fokusgrupper utifrån flera aspekter, 

men en av dem är just makt. Jag har arbetat flera år i yrket som hantverkspedagog vilket i en 

enskild intervjusituation, skulle kunna skymma informanternas berättelse till förmån för min 

egen förförståelse. Eftersom det skulle vara jag som intervjuade skulle detta ge mig makten att 

ställa följdfrågor som utgått mer från mina erfarenheter än från informanternas. Men det är 

inte min erfarenhet jag är ute efter i min studie utan mina informanters. Genom 

fokusgruppssessionen blir min roll att stödja diskussionen att komma vidare, men jag har inte 

svaren på vad gruppen ska komma fram till. Jag har varit noga med att lägga mig i så lite som 

möjligt för att så långt som möjligt få fram fokusgruppdeltagarnas erfarenheter. 

 

I denna studie uppkom ett stort etiskt dilemma. Å ena sidan menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att forskaren, för att förebygga etiska överträdelser i förhållande till informanterna, bör 

ha djupgående kunskaper om det undersökta området. Å andra sidan kan detta försvåra 

forskarens oberoende, då denne starkt identifierar sig med informanterna i studien. 

”Intervjuaren kan ha identifierat sig så starkt med sina undersökningspersoner att han inte kan 

upprätthålla en professionell distans utan tolkar och rapporterar allting ur undersöknings-

personernas perspektiv” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91).  Detta dilemma är högst levande i 

denna studie då jag själv har samma utbildning som flertalet informanter samt arbetat och 

arbetar i liknande verksamheter. Tursunovic (2002) menar att forskaren måste vara intresserad 

av det ämne som studeras samt vara nyfiken på de berättelser som kommer fram i en 

fokusgruppsession. Jag har hanterat dilemmat genom mitt intresse för det studerade ämnet 

samt min nyfikenhet på hantverkspedagogernas berättelser och min passiva hållning under 

sessionerna. I resultatet har jag varit noga med att lyfta fram hantverkspedagogernas röster 

och ger stort utrymme för citat, där hantverkspedagogernas egna röster hörs. Detta för att 

belysa hantverkspedagogernas förståelse, inte min. Men allt är ju självklart en tolkning. Jag 

har så långt det är möjligt försökt förhålla mig kritisk till mitt material. Jag har inte satt min 
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förförståelse inom parentes, detta tror jag inte är möjligt, utan har använt min förförståelse för 

att få en fördjupad förståelse av hantverkspedagogernas berättelse.  

 

Att använda sig av fokusgrupper kräver att forskaren är medveten om att det delvis råder 

andra etiska dilemman i en sådan intervjusituation än i en enskild intervju. Dels kan, som 

ovan beskrivits inte forskaren garantera informanterna anonymitet i förhållande till varandra 

(Tursunovic 2002). Vidare finns risken att diskussionen kan leda bort från det studerade 

ämnet (Kvale & Brinkmann 2009) eller att någon deltagare i gruppen blir tongivande och styr 

vad de andra ska uttala sig om (Wibeck 2010). Dessa olika aspekter kräver att moderatorn är 

tydlig i sin information om hur fokusgruppen kommer att genomföras samt är aktiv i att skapa 

en trygg atmosfär i genomförandet av fokusgruppen (Tursunovic 2002). Under båda 

fokusgruppssessionerna hölls fokus på det temat som var framlagt på bordet. Hantverks-

pedagogernas diskussioner kom att röra sig runt olika aspekter av temat. Att temat, skrivet 

med stor text, låg på bordet upplevde jag hjälpte deltagarna då deltagande vid några tillfällen 

frågade sig vad frågan var och då tillsammans vände tillbaka till temat. Vidare upplevde jag 

inte att någon av hantverkspedagogerna blev tongivande på ett sådant sätt att det tystade ner 

någon annans berättelse. Stämningen som rådde under de båda fokusgrupperna 

karaktäriserades i stället av en nyfikenhet på att höra de andra hantverkspedagogerna 

berättelser, diskussioner om arbetets olika aspekter och igenkännande. Jag upplevde att 

hantverkspedagogerna var måna om att alla skulle komma till tals och vid flera tillfällen 

ställdes flera nyfikna frågor hantverkspedagogerna emellan. Vid några tillfällen delade olika 

hantverkspedagoger med sig av praktiska tips om olika tekniker. Endast ett par gånger ställde 

jag som moderator förtydligande frågor, i övrigt förhöll jag mig passiv men aktivt lyssnande.  
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7. Resultat av analys 
I denna studie är fem hantverkspedagoger och en socionom med konsthantverksutbildning 

intervjuade i två olika fokusgruppssessioner samt i en kompletterande telefonintervju. I 

resultatet benämns samtliga intervjuade som hantverkspedagoger trots att en informant är 

socionom. I texten anvisas också om citatet är från telefonintervjun och i alla andra fall är 

citaten hämtade från fokusgruppsessionerna. Alla informanter har fått fiktiva namn. 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet av analysen av materialet i fyra olika avsnitt. Först beskrivs 

vad för slags förändring hantverkspedagogerna menade sker genom skapandeverksamhet. 

Detta är ingen forskningsfråga i studien, men eftersom studien undersöker hur man genom 

skapande kan generera förändringsprocesser, är det viktigt att belysa vad för slags förändring 

som hantverkspedagogerna menar att skapande kan ge. Därefter presenteras resultatet i 

förhållande till studiens två forskningsfrågor i tre olika avsnitt. Resultatet i förhållande till den 

första forskningsfrågan presenteras i två olika avsnitt, det första belyser hantverks 

pedagogernas arbetssätt och det andra beskriver strukturella förutsättningar. I resultatdelens 

sista avsnitt belyses den andra forskningsfrågan, hinder för att skapande ska leda till 

förändringsprocesser. Varje avsnitt avslutas med en diskussion om vad som framkommit i 

förhållande till studiens teoretiska ram och i studien presenterad tidigare forskning.  

 

 

7.1 Förändring som skapande verksamheten bidrar med  
I den tidigare forskningen belystes främst hur människor upplevt att delta i skapande 

verksamhet, vilket benämnts som resultat och effekter av skapande verksamhet. Hantverks-

pedagogerna berättade även om detta, vilket gjort det viktigt att redovisa även om det inte 

utgjorde en forskningsfråga.  

 

Ingen av verksamheterna i studien hade som uppgift att de människor som hantverks-

pedagogerna mötte skulle förbättra sitt mående eller hälsa, men samtliga hantverkspedagoger 

berättade om hur skapande verksamhet lett till förändring. Hantverkspedagogerna såg 

förändring inom flera olika områden. De upplevde att visuellt skapande kunde förändra det 

psykiska och fysiska måendet. De menade att delaktighet i visuellt skapande verksamhet 

kunde bryta isolering och bli ett meningsfullt sammanhang. Skapandet gav nya sätt att 

kommunicera och en förändrad självbild för deltagaren. Samtliga hantverkspedagoger 

upplevde att deltagare uppnådde dessa förändringar genom en fri skapandeprocess.  

 

Anna beskrev hur den skapande verksamheten får människor att må bättre, men att detta inte 

var verksamhetens mål, utan en bieffekt av verksamheten. 

Anna – ”Man ska inte bli frisk av att jobba här […] Man ska inte må bättre, det är inte 

det som är kravet för att jobba här. Utan mitt uppdrag står ju för en sysselsättning, de 

ska ha nått att göra. Sen är det ju en bieffekt att man mår bra. Och känner sig bättre. 

Alltså, det får man lite på köpet.” 

 
7.1.1 Förbättring i det psykiska och fysiska måendet 

Flera hantverkspedagoger tog upp att genom att använda sig av skapande verksamhet, hittade 

individen vägar att hantera sin ångest, smärta och ett sätt att bearbeta upplevelser. De beskrev 

den skapande verksamheten som ett ställe där det fanns möjlighet att berätta, att pausa från 

fysisk och psykisk smärta. Verksamheten hjälpte även deltagaren att förankra sig i nuet, eller 

som en pedagog sa, ”[verksamheten] knyter personen till verkligheten”. 
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Maria beskrev hur skapandet gav en paus från smärta då deltagaren flyttade fokus och i stället 

fokuserade på skapandet.  

Maria – ”En man som syr. Han har aldrig sytt förut. […] Och han säger. Han har smärta 

i foten så han sitter med foten upphöjd. Och han säger ju det, att när han håller på så har 

han ingen smärta i foten. Fokus blir förflyttat. Och det är ju ofta så, att du kan ha det hur 

jävligt som helst men för en stund så kan du lägga fokus någon annan stans och vila från 

det andra” 

 

När fokus från omgivningen förflyttades bort från personen och personen i stället riktade sin 

fulla uppmärksamhet mot det som hon skapade med händerna upplevde Anna att det fanns 

utrymme för bearbetning.  

Anna – ”Och sen är det också så här att, när jag gör någonting utanför mig, med 

händerna så här, så, SÅ [visar med händerna], så är det ju det som är i fokus. Alla tittar 

på det där. De tittar inte på mig och mitt. […] Jag tycker att man bearbetar många saker 

genom att man gör någonting med händerna.”  

 

Jenny såg att skapande både kunde vara stressreducerande och lugnande och att kvinnor tog 

med sig dessa verktyg att hantera situationen utanför verkstaden.  

Jenny (i telefonintervju) – ”Det blir en förändring i måendet […] det är lugnande, 

stressreducerande, när de håller på med någonting. Det behöver inte vara att det är bara i 

verkstaden. Det kan vara att kvinnorna tar med material och skapar i sina egna rum, som 

ett sätt att förändra sitt mående.”   

Jenny menade vidare att skapande verksamheten kunde blir en paus i den akuta situationen 

och ett sätt att få tänka på något annat.  

Jenny (i telefonintervju) – ”Och också, det är väldigt ensamt att bo på ett skyddat 

boende. Och då kan det vara skönt att ha något att göra. Att ha någonting att göra, att 

komma bort, att inte bara sitta och tänka hela tiden.”  

 
Anna beskrev att skapandet hjälpte även deltagare att vara i nuet, och verkligheten. Deltagare 

som har svårt att orientera sig i tid och rum, som ibland inte vet om det som de varit med om 

var verkligt eller inte, blir hjälpta av att arbeta med skapande. Arbetet i verkstaden blev något 

handfast, ett ”bevis” på att deltagaren har varit i verksamheten och gjort det som den tror den 

gjort.  

Anna – ”När skapandet knyter personen till verkligheten. Jag har ju en del som är lite 

paranoida. Ja, och då kan man uppleva att […] Det känns bra att jag har gjort den här 

för nu vet jag att den här dagen har funnits. Alltså förstår du, att man inte lever i en 

låssasvärld och fantasier”  

 
7.1.2 Bryta isolering och ingå i delaktighetsskapande sammanhang 

Genom gemenskapen med andra i gruppen blev den skapande verksamheten ett meningsfullt 

sammanhang för människor där de fick möjlighet att bryta isolering och träffa människor som 

de kände igen sig i. Flera hantverkspedagoger beskrev hur deltagare i verksamheterna blivit 

vänner, att de upplevt att de möter människor som förstår dem, en del har fortsatt att umgås 

även utanför verksamheten, på fritiden. 

 

Emma och Sara beskrev att många deltagare är ensamma och isolerade och Emma berättade 

att det finns en upplevelse av att verksamheten blir ett sammanhang där man kan möta 

människor som man känner igen sig i, som är likasinnade. Verksamheten blir på det sättet en 

paus från ensamhet. 

Emma – ”Många är kanske ganska ensamma. Har inte så mycket[ 
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Sara – Vänner 

Emma – Vänner eller så. Så det är också ett litet socialt forum där man kan sitta och 

prata, dela erfarenheter och bara vara tillsammans så liksom. Med likasinnade. Det är 

flera personer som säger att de tycker det är skönt att vara med likasinnade, att man 

kanske känner igen sig lite i varandra[ 

Sara – Tillåtande[ 

Emma - Ja[ 

Sara– Miljö att vara i, att man får vara sig själv. Sådär.” 

 

Anna berättade att sammanhanget även skapade trygghet mellan deltagarna och inte bara blev 

en paus från ensamhet, utan att den hjälpt till att bryta isoleringen för en del deltagare som 

även träffades utanför verksamheten. 

Anna – ”De blir säkra på varandra, och sådär. Och de ses på fritiden” 

 

7.1.3 Nya sätt att utrycka sig och kommunicera 

I verksamheten fick deltagare genom skapandet tillgång till ett nytt sätt att uttrycka sig och 

möjlighet att kommunicera med andra.  

 

Karin, som arbetar med människor med demenssjukdom, beskrev hur sjukdomen försvårar 

den språkliga kommunikationen, men att arbetet med visuellt skapande gav deltagarna nya 

och andra sätt att kommunicera. 

Karin – ”Att man har ett annat sätt att utrycka sig när språket försvinner.” 

Hon beskrev hur skapandet av bilder, som en deltagare arbetat med, kunde stimulera personer 

runtomkring denne till att prata.   

Karin – ”Och under dagen kan det ju hända att någon sitter och målar och är inte alls 

nöjd med sin bild. Och en annan person blir stimulerad till att prata utifrån den här 

bilden och berättar vad den ger till honom eller henne. Och då ger det ju till alla som 

sitter. Framförallt till den som sitter och inte var nöjd med sin bild.” 

Karin beskrev även hur skapandet av gemensamma bilder kunde stimulera två deltagare att 

prata med varandra. Deltagarna får en gemensam upplevelse av färgen och började 

kommunicera.  

Karin – ”Och det är också ett bra sätt för två personer att interagera med varandra. Att 

det är två av våra gäster som har pappret och kanske vara med som stöd ifall [deltagarna 

behöver hjälp]. Och det blir ju inte bara det här med färgen utan det blir oj, titta nu blev 

det så. Deras kommunikation är lika viktig då som skapandet i sig.” 

 
7.1.4 Förändrad syn på sig själv 

Alla hantverkspedagoger såg skapandet som jagstärkande, självförtroendehöjande och att 

personerna de arbetade med fått en förändrad självbild. Detta spillde över på andra områden i 

livet och hjälpte deltagarna i deras livssituation. Skapandet blev en process där människor 

lärde sig nya saker och en del hantverkspedagoger beskrev hur deltagare skaffade material 

och jobbade vidare hemma. 

 

Anna beskrev att många deltagare har låga förväntningar riktade mot sig när de kommer till 

verksamheten. Att det inte förväntas av dem att de ska bidra med något bra. 

Anna – ”Ja, grejen är ju så här att öh, människor som är sjuka eller långtidssjukskrivna, 

[…] andra förväntar sig inte att de kan någonting eller att de bidrar till samhället på nått 

bra sätt.”  
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Hon berättade vidare hur skapandet bidrar till att väcka nya förväntningar, vilket förändrat 

deltagares självbild och spillde över på andra områden i livet och förändrade deras beteende. 

Anna beskrev några deltagare som haft självskadebeteende och skurit sig själva.  

Anna – ”[De] har slutat med det nu bara för att de har (.) jag ska inte säga att de har en 

publik, men de har en tredje part som säger men GUD vad fint. Alltså de blir bekräftade 

på sitt skapande, på att de gör bra saker. I stället för att, det dröjer nog inte länge tills 

hon skär sig. Alltså förstår du? Det blir positivt vinklat. Jag KAN det här. Jag har 

GJORT det här. Man har liksom fått en annan självbild. Det är tydligt i vissa grupper.”  

 

Jenny beskrev den förändrade synen på sig själv i termer av att deltagare genom 

skapandeprocesser upptäckt nya sidor hos sig själva som de inte sett tidigare.  

Jenny (i telefonintervju) – ”Sen är det kvinnor som har börjat måla hos mig, när de har 

gått i verkstaden. Och de har gått in för det. Och har målat riktigt mycket och har 

upptäckt en ny sida. En ny hobby.”  

 

7.1.5 Förändring genom process 

Samtliga hantverkspedagoger menade att skapandet är en process. Skapandeprocesser leder 

per definition till förändring men det finns inget på förhand bestämt mål. Hantverks-

pedagogerna beskrev processen som inifrånkommande, fri och individuell.  

 

Genom att synliggöra alla steg i ett arbete, från deltagares egen idé till färdigt alster, fick 

deltagaren syn på sig själv och den process skapandet innebär vilket leder till förändring.  

Sara – ”Man är stolt över det man gör. Man växer. Titta det här har jag gjort. Att 

slutföra. Att veta att det är ens egen ide.  

Jenny – Att klara av det liksom. 

Sara – Jag har gjort det och det och det. Processen, så är det ju då. Inte målet” 

 

Karin poängterade att processen är fri. En fri process har inget på förhand uppställt mål, 

deltagaren går igenom processen genom olika val och beslut längs vägen. 

Karin – ”här är den skapandeprocessen fri. Det är en fri process.” 

 

Att lita på att processen skulle leda någonstans utan att på förhand ställa upp målet för hur 

resultatet skulle se ut, slutprodukten, handlade om tillit från deltagare och hantverkspedagoger 

till den skapande processen. Denna process kunde inte övertas av någon annan, utan som 

Maria sa, deltagaren måste själv vara del i sin process. 

Anna – ” Ja, man litar på att processen har ett eget liv. Ja, lita på att ja[ 

Maria – Man vill ju ha med den personen på tåget liksom.” 

 

7.1.6 Diskussion 

Resultatet för vad visuellt skapande kan ge för ”effekter” i denna studie stödjer det som 

framkommit av den forskning jag har tagit del av och som presenteras i studien. Studien 

liksom forskningen visar att skapande verksamhet kan ge ökat välbefinnande (se t.ex. 

Cameron et al.; 2010; Naper 2006), bättre psykisk och fysisk hälsa (se t.ex. Argyle & Bolton 

2005; Cuyper, et al. 2011). Ge individen ett meningsfullt sammanhang och bryta isolering (se 

t.ex. Froggett 2004; Phinney, Moody & Smal 2014). Stärka individers kommunikation (se 

t.ex. Stuckey & Nobel 2010) och även bidra till identitetsskapande och en förändrad självbild 

(se t.ex. Bar-On 2007; Phinney, Moody & Smal 2014). Både tidigare forskning och 

hantverkspedagogerna tar upp vikten av att se på skapande som en process och ett sätt att 

förankra sig i verkligheten, här och nu (se t.ex. Cameron et al. 2013; Froggett 2004; Knutes 

2009).   
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En studie i den tidigare forskningen belyser att skapande kan bidra till ökad överlevnad 

(Cuyper et al. 2011). Detta framkom inte i de intervjuer som genomförts i denna studie. Detta 

tror jag har att göra med i vilken kontext studien är genomförd. Cuyper et al. (2011) 

genomförde en studie inom hälso- och sjukvården. Inom detta fält är liv och död på ett annat 

sätt synliggjort än inom socialt arbete. Hantverkspedagogerna i denna studie hade mött 

människor som på olika sätt skadat sig själva eller som på grund av ålder befann sig nära 

döden. Men om deras verksamheter bidragit på ett sådant sätt så att deltagarna där helt enkelt 

ökat sina möjligheter till överlevnad framgår inte av resultatet. Däremot visar resultatet att 

visuellt skapande verksamhet kan bidra till att deltagare slutade skada sig själva. 

 

Genom mötet i ett sammanhang av skapande beskrev en pedagog hur detta förändrar 

deltagarnas självbild. Enligt symbolisk interaktionism (Trost & Levin 2004) blir mänskan till 

och omskapar sig i en ständigt pågående process av interaktion med andra. Genom att 

hantverkspedagogen inte definierar situationen som en situation där hon ska hindra deltagarna 

från att skära sig, utan en situation där de får möjlighet att utrycka sig, får deltagaren 

möjlighet att utforska en annan självbild. Bilden att vara en som skär sig blir då inte aktuell i 

situationen. Deltagarna får möjlighet att pausa den självbilden och undersöka andra möjliga 

självbilder. I denna situation blir det tydligt att hantverkspedagogen och deltagaren 

tillsammans utforskar vilken definition av situationen som ska råda i verksamheten (Trost & 

Levin 2004; Goffman 2014).  Genom den nya självbilden förändras omgivningens syn på 

dem, vilket leder till det som Honneth (2003) beskriver i sin tredje dimension, erkännande av 

dem som viktiga medlemmar i den gemenskap de ingår i. De blir deltagare som har något 

viktigt att tillföra i gemenskapen, i stället för att vara deltagare som ständigt ska passas så de 

inte skär sig. Där de förut blivit bemötta med missaktning på grund av att de skurit sig, möts 

de nu som individer med viktiga förmågor som har ett värde för gemenskapen.  

 

I symbolisk interaktionism förmedlar människan sig inte bara genom språket, utan även 

genom föremål (Trost & Levin 2004; Sandstrom, Martin & Fine 2001). En pedagog beskriver 

hur deltagare har fått tillgång till ett nytt språk genom skapandet och genom detta kunnat 

kommunicera med sin omgivning, men även med sig själv. Att få tillgång till ett annat språk, 

när man har förlorat ett, handlar om att bli erkänd som en människa med ett människovärde. 

Honneth (2003) menar att, denna andra nivå av erkännande, är rättighetens nivå. Alla 

människor har rätt att utrycka sig och skapandet ger människor denna möjlighet. 

 

 

7.2 Hantverkspedagogernas arbetssätt som bidra till förändringsprocesser 
Några grunddrag framkom under intervjuerna som alla hantverkspedagoger menade att de 

använde sig av i sitt arbete. Hantverkspedagogerna beskrev att om skapande ska bidra till 

förändringsprocesser, måste man möta en människa där hon är. Man måste skapa en trygg och 

tillåtande miljö där deltagaren tillåts finna och undersöka sina egna processer, där pedagogen 

finns med som en lyhörd följeslagare, ett stöd på vägen, om deltagaren vill.  

 

7.2.1 Möta en människa där hon är 

Alla hantverkspedagogerna menade att alla människor har rätt att utrycka sig på sitt sätt, hitta 

sitt eget formspråk och alla människor ska bemötas utifrån just den de är. Utifrån denna 

grundsyn tog hantverkspedagogerna upp vikten av att möta människan i den situation hon 

befann sig i, vikten av att sätta sig in i hur hon förstod sin situation, utryckte sig och att se 

hennes behov och vilja.  
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Anna beskrev vikten av att sätta sig in i en annan människas situation, dennes sätt tänka och 

se världen.  

Anna – ”När det kommer en människa så här. Om jag ska kunna prata med den här 

människan, måste jag veta vilket språk den här människan använder. Alltså, jag måste ta 

mig in i rummet, där den här människan befinner sig.” 

 

Maria beskrev hur hon i mötet utgår ifrån ett icke-värderande förhållningssätt.  

Maria – ”Ja, men så här, alla är OK liksom,” 

 

Det måste finnas en förståelse för den situationen deltagarna befinner sig i, här och nu, och ett 

tillåtande att bara få vara. I mötet måste det finnas en förståelse och där hantverkspedagogen 

inte ställer krav på att deltagaren ska prestera.  

 

Genom att möta en deltagare utan krav på att denne måste skapa, förmedlades en tillåtande 

atmosfär. Jenny menade att deltagaren, kanske nästa gång eller gången därpå, kunde förmå sig 

att skapa. Att bara få vara, sitta och känna på ett material är en del av en process. 

Jenny – ”Ibland är det terapi bara att sitta och gräva i pärlburken och plocka ut och (.) 

Har någon suttit där en timma så är vägen tillbaka mycket lättare.” 

 

Jenny menade vidare att det var genom att sätta sig in i hur andra människor hade det, vad de 

vill och vilka de är, som hantverkspedagogerna motiverade och gav stöd den de möter, den 

process som denne befann sig i. Jenny poängterade relationens betydelse. 

Jenny – ”Det är att skapa relation. Och med relation, har man den, går det mesta.” 

 
7.2.2 Förmedla trygghet och tillåtande i miljön 

Det betonades att verkstaden måste präglas av en atmosfär där deltagarna känner trygghet och 

vågar pröva på nya saker och både kan lyckas och misslyckas. Atmosfären måste präglas av 

frivillighet, en känsla av tillit. Hantverkspedagogerna använde sig bland annat av ett icke-

värderande förhållningssätt,  

 

Sara pratade om att skapa en tillåtande atmosfär i verkstaden, där man kunde få vara sig själv, 

att deltagarna skulle känna att det är en trygg plats där de kan undersöka skapande processer.  

Sara – ”Att det är en stämning när man kommer. Att det känns tryggt. Att man kan vara 

sig själv, att man kan slappna av () finns det ett utrymme för processen.” 

 

Emma beskrev att en tillåtande och trygg atmosfär kunde ge lust till skapande, ge deltagaren 

både ny energi och samtidigt lugn och ro. 

Emma – ”Det handlar liksom om det lustfyllda i skapandet. Fylla på med energi. Att 

liksom få lite lugn och ro.” 

 

Karin menade att en trygg och tillåtande miljö måste präglades av frivillighet. 

Karin – ”Och det ingår liksom i själva tanken på bild på dagverksamheten. Att vi inte 

säger att nu ska du göra, det utan vi bjuder in. Och finns lusten hos personen så blir det 

ju mycket bättre för alla.” 

 

Att verkstaden är riskfri, att det är ok att misslyckas, inte klara av, menade flera hantverks-

pedagoger var viktigt. Det var en del av processen som var viktigt att belysa för deltagaren. 

Genom att det är ok att inte lyckas, beskrevs att det skapas trygghet. Hantverkspedagogerna 

använde sig själva som verktyg genom att i sitt arbete visa hur olika processer kan se ut. På så 

sätt visade de deltagarna att det är ok att misslyckas, att det är en del av processen, och att det 
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inte är slutet utan en del av resan. Detta skapade både en tillitsfull och trygg miljö men även 

en bild av misslyckande som något ofarligt och tillåtet. Anna beskrev hur många deltagare 

beskriver att de upplever att de misslyckats mycket. Genom att de kan använda verkstaden 

som en arena för att pröva sig fram, tillsammans med en hantverkspedagog som visar att hon 

inte alltid klarar av eller kan allt, blir miljön trygg. 

Anna – ”Många har ju misslyckats många gånger. Men här, här händer det ju ingenting 

när man misslyckas, utan vi gör väll en ny då eller. Det är inte världens grej liksom. Jag 

går ju i väggen jämt. Liksom (.) Gör det lite ofarligt.  

Intervjuare– Misslyckas ni ibland med vilje för att visa att det är ok? 

Anna – Ja, eller jag kan ju säga[ 

Maria – Jag misslyckas inte med vilje (skratt) och det tycker de är jättekul. Och jag är 

lite nöjd själv när jag misslyckas. Kolla vad tokigt det blev. (skratt) 

Anna – Alltså jag har ju, du vet, (skratt) det här var ju mindre bra, du vet. 

Intervjuare - Kan man använda sin okunskap och sina misslyckanden som metod? 

Anna– Ja, javisst” 

 

Anna menade vidare att det även var viktigt, i skapandet av en trygg och tillåtande miljö, att 

deltagarna fick pröva sina idéer. Att tillåta idéer, att säga ja.  

Anna – ”En tjej […] Hon tycker om hjärtan […] Och då har jag tillåtit henne att göra 

hjärtan i alla former och storlekar. […] Vi började där någonstans, att det är ju liksom 

ditt [deltagarens]uppdrag på nått vis att försköna världen liksom. Befolka den med 

hjärtan och så. […] För mig var det ju liksom en bagatell, men jag har förstått i 

efterhand att, att hon fick göra de här hjärtana, att hon fick tillåtelse, […] var det 

utlösande. Alltså att man säger JA helt enkelt. För det har varit så mycket nej hela tiden. 

Det går inte, och bla bla bla, och sådär. Men att det är ok att säga ja och det är ok att 

misslyckas.” 

 

Hantverkspedagogerna berättade hur de speglade deltagare i den känslan denne hade. På detta 

sätt menade hantverkspedagogerna att de lämnade tillbaka ansvaret och tog deltagaren på 

allvar. Att bli tagen på allvar, att bli sedd som människa, men även att själv få finna utvägen, 

beskrevs som en del i den atmosfär av trygghet som hantverkspedagogerna strävade efter. 

Anna – ”Det handlar om att spegla. Någon är jätteorolig här. Då säger jag, att jag ser att 

du är orolig. […] Istället för att säga att, du behöver inte vara orolig. Kom vi går och 

fikar nu. Alltså, då har jag inte sett den här personen. Jag ser ju att den är orolig. […] 

alltså då har jag satt mig över den här personen. Det som är viktiga är att den här 

personen är orolig. Och då säger jag, att jag ser att du är orolig, och så får den berätta 

om sin oro och så. Och jag, vad är det värsta som kan hända? […] Skulle du kunna göra 

på nått annat sätt eller? Jag lämnar lite tillbaka ansvaret till personen, att hitta 

lösningen.” 

 

I fråga om frivillighet skiljde en verksamhet ut sig genom att deltagandet inte var frivilligt. 

Verksamheten riktade sig till människor långt från arbetsmarknaden och syftet med 

verksamheten var att de skulle komma närmare arbetsmarknaden och förhoppningsvis kunna 

försörja sig själva.  

Maria – ”De är ju inte där frivilligt riktigt, utan vi rapporterar ju om de inte har närvaro. 

Och sen är det ju lite beroende på vad de har för deal med sin socialsekreterare och om 

det blir avdrag eller inte. Men det kan ju hända att det blir det om de inte dyker upp.”  

 

Trots att deltagarna tvingades att delta i verksamheten beskrev Maria att sammanhanget och 

bemötandet deltagarna fick gav dem en känsla av att de var välkomna som de är, där de är, 
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och att hantverkspedagogerna arbetade för att skapa en trygg och tillitsfull atmosfär. Maria 

tog upp hur bemötandet, att visa att alla är ok som de är, skapade tillit i mötet. 

Maria – ”många är ju tveksamma i början. Men sen vill de inte sluta. (Skratt) Så, ja, så 

är det ju faktiskt. Och vi pratar ju också väldigt mycket om bemötande och det är ju (.) 

Många av de här. Jag menar, många är ju sådana som kanske skulle haft någon diagnos. 

De har misslyckats på så många ställen och har blivit dåligt bemötta. Och så kommer de 

till oss, och vi är så (.)  

Anna– Tar hänsyn[ 

Maria – Trevliga och tillmötesgående. Ja, men hänsyn. Ja, men som så här, alla är OK 

liksom sådär. Så just bemötandet är a och o liksom, för att över huvud taget få kontakt, 

för att över huvud taget få igång personer.” 

 

7.2.3 Bana väg och gå tillsammans  

Hantverkspedagogerna beskrev att de finns med och stöttar deltagare i processerna, använde 

sig själva som verktyg genom att själva arbeta med skapande i syfte att inspirera eller visa på 

hur man kan lösa olika svårigheter som uppstår.  

 

Anna beskrev sig själv som rollmodeller, där hon genom sitt agerande i verkstaden använde 

sig själv som verktyg för att ge motivation, inspiration och energi till deltagarna. Genom att 

visa på nya saker man kan göra, vidgas deltagarnas syn på material och vad man kan göra 

med dessa. 

Anna – ”Ja, som hantverkspedagog, jobbar jag ju som modell kan man säga, eller 

rollmodell. Jag gör ju saker hela tiden. Det jag gör vill jag ska inspirera de andra. Ja, jag 

ska trycka ett tyg så här och då blir ju folk jättenyfikna. Och så, kan inte jag få göra, och 

så. I mitt arbete är jag mera som en som visar vad man kan göra. Mera så. Då blir de ju 

motiverade. Kan man göra så här? Ja, det är klart man kan göra.” 

 

Hantverkspedagogerna beskrev hur de hjälpte deltagaren i början av en process, för att sedan 

successivt låta ansvaret för processen gå över på deltagaren. Karin beskrev sig som energin 

som hjälpte deltagaren att komma igång.  

Karin – ”Och det här att jag är med som energi, i början, att man startar upp, och sen så 

jobbar man bort sig själv.” 

 
7.2.4 Använda sin lyhördhet och ett icke-vetande förhållningssätt 

Alla hantverkspedagoger benämnde vikten av att vara lyhörd inför den de mötte och den 

processen som denne befann sig i. De beskrev hur de ständigt arbetade med sin lyhördhet. De 

gick in ibland och gav stöd eller var delaktiga tillsammans med en deltagare i en process, de 

avvaktade ibland och väntade in deltagaren.  De kallade lyhördheten för att ha is i magen, att 

sitta på händerna, att balansera eller vänta in.  

 

Sara och Emma beskrev hur de med hjälp av lyhördhet stöttar deltagares egna idéer. 

Sara – ”Och sen försöker man också stötta den personen, om det är nått den personen 

vill göra.  Någon som har en idé. Att man försöker stötta personen i det.  

Emma – Ja, det känns som rätt mycket handlar om att vara sådär lyhörd. Att inte liksom 

(.) Vad ska man säga? Att vänta in lite. Lite förslag men också vänta in lite och se vad 

som kommer från personen själv.” 

 

Karin beskrev hur hon var lyhörd inför deltagarnas processer, lät dem arbeta ifred, men 

samtidigt kände av när någon behövde stödjas. Hon beskrev hur man som hantverkspedagog 

kunde förstöra deltagarnas processer genom att inte vara lyhörd. 
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Karin – ”Ibland så är det sådan koncentration så jag går till tröskeln och sen så går jag 

inte in, utan alla är inne i sitt. Det kan sitta fyra personer och vi har kanske någon musik 

på. Och jag är helt överflödig. Det finns ingen anledning att kliva in. Då förstör man. 

Och ibland så är det tvärt om, att man måste (.) ja, vara med och vara energin igen så att 

säga.[…] Och just den här med att man är, lyhördheten som du pratar om, är ju 

jätteviktig att man vet när man ska backa.” 

 

I lyhördheten låg det även att vara ödmjuk för att andra kunde någonting och Sara beskrev hur 

hon arbetade med ett icke-vetande förhållningssätt. Detta gjorde hon genom att tillsammans 

med deltagaren ta reda på hur man ska gå vidare med ett material eller i en process. Sara 

menade att detta även var en ständig utveckling för pedagogen som hela tiden utvecklade sin 

kunskap. 

Sara – ”Vi är ju som detektiver med materialet. Vi letar () Ja men så jobbar vi mycket 

här. Att det får vi ta reda på tillsammans. Icke-vetande förhållningssätt. () och i och med 

det ändrar man sej ju i arbetet hela tiden, eftersom man får mer kunskap.” 

 

I ett icke-vetande förhållningssätt var det även viktigt att vara lyhörd inför att det fanns andra 

som kunde någonting. Genom att uppmärksamma detta stärktes deltagaren. Maria beskrev hur 

hon lät deltagarens kunskaper stå i fokus, i stället för sina egna. 

Maria – ”Ja, alltså jag tycker ofta, i olika sammanhang, så finns det alltid någon som är 

lite bättre än mig på någonting. Så jag tar ofta hjälp av andras kunskaper för att liksom 

lyfta dem. Där kan jag ju kanske sänka mig själv ibland. För att liksom lyfta någon 

annans kunskaper.” 

 

Alla hantverkspedagoger arbetade med grupper i sina verksamheter. Vad deltagarna gjorde 

och hur de gjorde var individuellt anpassat, men samtidigt var grupprocessen och atmosfären 

viktig och något som hantverkspedagogerna ständigt arbetade med. De beskrev hur de 

anpassar rummet efter de som deltar, hur de lotsade genom sin lyhördhet och aktivt tänkte 

över hur olika deltagare sitter i rummet så att det ska bli en så trygg miljö för alla och 

samtidigt ta tillvara gruppens kunskaper och stöttar samspelet mellan deltagarna. 

 

Karin beskrev att det är viktigt att tänka på verksamheten både ur ett grupperspektiv och ett 

individuellt perspektiv, i den verksamheten med dementa hon arbetar i. Ibland är det bättre att 

använda två rum för att verksamheten ska bli positiv för alla. 

Karin – ”Där får man ju avväga vilka som kommer in och sitter tillsammans. […] 

Eftersom de här spärrarna finns ju inte. Så sitter en och målar och är väldigt nöjd, så 

kommer det någon och säger, vad är det där för kladd? […] Så att det är ju en avvägning 

man får göra, så man får försöka, så gott det går, att sätta ihop grupperna så att det blir 

positivt. […] Ja, och vi har ett ganska litet rum, så kommer man in och man vet att den 

här personen tycker om att måla själv men är ganska hård i sin kritik mot alla andra 

(skratt) då kanske man målar i två rum.” 

 

Gruppen blev både en källa till inspiration och även till kunskap deltagare emellan. 

Deltagarna uppmuntrades att hjälpa och stötta varandra i skapandearbetet.  

Anna – ”Och sen ser de vad andra gör. Det blir ju som mina kollegor. Vi är några som 

sitter här, och de gör samma saker […] jag låter dem lära av varandra också. Finns ju 

några som har jobbat jättemycket med glas. […] Och så finns det någon som är helt ny. 

[…] Den som har jobbat länge gör ju väldigt fina grejer då liksom. Och hur har du gjort 

det där? […] Då lägger jag mig inte i det där, utan jag låter den som kan lära den som 

inte kan. Och då blir ju den som kan väldigt motiverad.”  
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7.2.5 Fokus på processen 

Hantverkspedagogerna var eniga om att i det skapande rummet måste fokus ligga på 

processen. Deltagarna tillverkade och skapade olika saker, målade, sydde och tryckte. Men 

det var inte produkten, slutresultatet som skulle stå i fokus för det som skedde i verkstaden, 

utan processen. Alla diskuterade skillnaden mellan fokus på produkt och fokus på process. 

Hantverks-pedagogerna menade att det var i ett processorienterat förhållningssätt som 

deltagarna fick möjlighet att utveckla sig som individer och lärde känna sitt formspråk. 

 

Anna menade att när fokus var på processen fick deltagaren även syn på sig själv som en del 

av processen. Motsatsen uppstod när fokus blev på en produkt, som byggde på någon annans 

idé och tanke. Deltagaren kunde bli jätteduktig på att tillverka en viss produkt, men när fokus 

hamnade på produkten skymde det deltagaren från sig själv. Produktionen blev målet och tog 

ifrån deltagaren utrymmet att våga pröva sina egna idéer. 

Anna – ”Det är lite mer fritt här [i den delen av verksamheten som pedagogen arbetar i] 

och då känner de så här, att jag provar på en idé. Shit, det gick inte så bra. Eller […] det 

gick ju jättebra. Alltså det här jaget, är ju så här, att om inte jag får prova på mina egna 

vingar, då vet jag ju inte om jag kan flyga. Men inne på [en annan del av verksamheten 

där fokus är på produktion] är det så här, att jag ska göra de här grejerna. […] Men det 

är någon annans idé. Det är någon annans. Jag förverkligar någon annans tanke. Någon 

annans vingar. Och då vet jag ju inte om det bär själv, när jag ska ut” 
 

Genom att fokusera på processen och inte slutresultatet fick deltagaren möjlighet att utforska 

olika vägar, olika sätt att förhålla sig till materialet, och även upptäcka olika sidor hos sig 

själv och sin omgivning. Både materialet och deltagaren, var tillsammans med varandra och 

med omgivningen, inne i en process. 

Anna – ”Man är färdig med någonting eller. […] Någonting som inte blir färdigt, är ju 

också bra. Att det är en pågående process. Eller man kan förändra någonting, utav nått 

som man har gjort […] Det är ju också positivt. Att man inte fastnar i någonting, utan 

man kan förändra.”  

 

Skapandet får en produktion, ett slutresultat, men genom att hantverkspedagogerna 

fokuserade på processen i stället för produkten, blev produkten i stället en påminnelse, en 

symbol, om processen som deltagaren hade gått igenom. 

Jenny – ”Det är inte produkten, utan () även om det också är ett minne man tar med sig. 

Ett minne av en process.” 

 
7.2.6 Diskussion 

Hantverkspedagogerna arbetade genom att, i en trygg och tillåtande miljö, möta individen där 

hon var. Den trygga miljön skapades genom ett förhållningssätt av aktiv lyhördhet inför 

människan där hon befann sig, ett icke-vetande och genom att använda sig själv som redskap i 

arbetet genom att t.ex. visa att det är ok att det blir fel. Detta är ett dolt förhållningssätt där 

hantverkspedagogerna arbetade med att känna av i rummet när de skulle gå in och stödja, när 

de skulle backa eller vänta in.  

 

Den forskning jag tagit del av tar upp några av dessa aspekter. Dock är forskningen om 

visuellt skapande verksamhet inom socialt arbete, med fokus på de förhållningssätt hantverks-

pedagogernas berättade om till stora delar outforskat. Detta är något som även flera forskare 

nämner (se t.ex. Argyle & Bolton 2005; Cameron et al. 2013). Lindström (2010) samt Miller 

och Rowe (2009) tar upp vikten av att de professionella i sammanhanget tar del av den 

skapande verksamheten tillsammans med deltagaren. Men det är inte pedagogerna i 
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verksamheten de pratar om, utan socialarbetarna. De menar att genom att socialarbetarna tar 

samma risker som deltagarna fördjupar detta förståelsen för deltagarna och ger en fördjupad 

relation. Hantverkspedagogerna i den här studien använder sig av sig själva på samma sätt. 

Genom att delta i aktiviteterna, inspirera, och visa på nya sätt att använda material men även 

att visa på att det är ok att misslyckas fördjupas relationen.    

 

Vikten av fokus på skapandeprocessen är även den något som både hantverkspedagoger och 

tidigare forskning tar upp (se t.ex. Froggett 2004; Knutes 2009). Både hantverkspedagogerna i 

denna studie och flera forskare tar upp att skapandet och delaktigheten i processen måste vara 

byggd på frivillighet (se t.ex. Argyle & Bolton 2005; Froggett 2004). 

  

En pedagog arbetade på en skapande verksamhet dit deltagarna kom ofrivilligt. Trots att 

deltagarna först inte ville vara där beskrev pedagogen hur de senare inte ville sluta. Den 

forskning som tydligast belyser detta är Cross (2010) som i sin studie mötte ungdomar som 

var dömda till fängelse. De var alltså där mot sin vilja. Men genom att i skapande verksamhet 

ta tillvara de ungas egna idéer, skapa den trygga miljö där deltagare får möjlighet att utforska 

sitt uttryck och sina idéer menar Cross (2010) att skapande i denna kontext möjliggör 

förändringsprocesser. Den sociala interaktionen mellan hantverkspedagogen och deltagare 

korrigerar definitionen av situationen i verksamheten i fråga (Goffman 2014) från tvingande 

till en tillåtande miljö, där hantverkspedagogen projicerar en definition av situationen som 

möjliggör för deltagaren att få vara den som den är, där den är, och möjliggör på så sätt att 

mötas.  

 

Utifrån den teoretiska ramen framträder en bild av skapande verksamheter som präglas av 

social interaktion på flera nivåer där hantverkspedagogerna tydligt använder sig av sin 

lyhördhet i mötet med deltagarna. Interaktionen sker dels mellan deltagare, och dels mellan 

deltagare och hantverkspedagoger, mellan deltagare och material och slutligen mellan 

deltagarna och samhället. Det sätt som hantverkspedagogerna använde sig av lyhördheten på 

kan beskrivas som sympatisk introspektion (Trost & Levin 2004), då hantverkspedagogerna 

strävar efter att försöka se situationen och sammanhanget utifrån den människa de möter. 

Genom att sätta sig in i hur deltagarna upplever situationen samt arbeta för att verkstaden ska 

upplevas som en trygg plats arbetar hantverkspedagogerna med att definiera situationen som 

trygg för deltagarna. Genom relation och spegling skapas en gemensam förståelse, en 

gemensam definition av situationen, av hantverkspedagoger och deltagare. Detta är en 

ständigt pågående process där hantverkspedagogerna genom lyhördheten, i social interaktion 

strävar mot ett mellanmänskligt möte. Detta möte kan inte komma till stånd enbart på 

hantverkspedagogernas initiativ utan kräver att deltagarna känner sig så trygga, både i miljön 

men även i bemötandet av pedagogen, att de förmår möta pedagogen (Buber 2004). Jag tror 

detta möte underlättas av att hantverkspedagogerna fokuserar på processen. I fokus på 

processen finns ett icke-dömande och tillåtande förhållningssätt. Deltagaren blir i denna 

process och sammanhang, erkänd som en person med ett unikt formspråk, ett unikt värde i 

sig. Hon tillerkänns rätten att utrycka sig, rätten till sitt egen process och blir uppskattad i en 

gemenskap, vilket möjliggör erkännande på samtliga av Honneth (2003) definierade nivåer, 

privat, offentligt och socialt. Bilden som framträder är verksamheter där hantverkspedagoger, 

i samspel och interaktion med deltagaren och materialet (Trost & Levin 2004; Sandstrom, 

Martin & Fine 2001), strävar efter mellanmänskliga möten (Buber 2004) vilket kan leda till 

erkännande i alla de tre nivåer som Honneth (2003) menar är avgörande för en människas 

identitetsutveckling. Verksamheterna skapar på så sätt grunden för att möjliggöra 

förändringsprocesser. 
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7.3 Förutsättningar för att skapandet ska leda till förändringsprocesser 
Hantverkspedagogerna berättade hur de arbetar, men även om strukturer och förutsättningar 

runtomkring, som möjliggörande faktorer för att deltagarna skulle kunna fokusera och ta del 

av förändringsprocesser. De menade att det i verksamheten måste finnas en förståelse för hur 

hantverkspedagogerna arbetar med processer. Det måste även finnas en flexibilitet i synen på 

deltagares deltagande så att de genom olika åtgärder gjorde verksamheten tillgänglig för dem. 

Tillgängligheten handlade både om var man placerade verksamheten rent fysiskt, men även 

om att stödja deltagare att delta utifrån sina individuella förutsättningar. Slutligen menade de 

att verkstaden, rummet, måste stödja skapandeprocessen och vara utformad på ett sådant sätt 

att den inspirerade. 

 
7.3.1 Förståelse för det processuella fokuset 

Två verksamheter hade chefer som själva var utbildning inom skapande. Hantverks-

pedagogerna upplevde att detta var viktigt, då dessa hade förståelse för verksamheten och den 

grundtanke och det fokus på processen som hantverkspedagogerna menade att den skapande 

verksamheten måste ha.   

 

Flera hantverkspedagoger tog upp att det var viktigt att det i verksamheten fanns en förståelse 

för vad som händer i skapandeprocessen, både av personal i verkstäderna men även av annan 

personal som har andra arbetsuppgifter. Personalens förförståelse av vad som händer i 

skapanderummet spreds över till deltagarna genom t.ex. uppmuntran att delta.  

 

Jenny upplevde att hon har stöd i kollegiet och att de uppmuntrade de som befann sig i 

boendet till att delta i den verksamhet hon bedrev. Hon tror att om situationen hade varit 

omvänd, om personalen förminskade verksamheten, hade den upplevts annorlunda av 

deltagarna. 

Jenny (i telefonintervju) – ”Det är verkligen uppskattat. Och kollegor jobbar för att [de 

boende ska] kunna komma hit. Om personalen sa, ufh, det är bara pyssel, det är inte 

viktigt, tror jag att det skulle vara något annat att komma hit till verkstaden. Så på det 

sättet kan man kalla det en förutsättning.”  

 

7.3.2 Skapa förutsättningar som möjliggör deltagande 

Flera hantverkspedagoger tog upp möjliggörande faktorer för att få den enskilde att ta del av 

verksamheten. De möjliggörande faktorerna var kopplade till var verksamheten låg. Två 

verksamheter jag besökte låg i bottenvåningen på ett bostadshus. Deltagarna i en av dessa 

verksamheter bodde nära verksamheten. Den tredje verksamheten jag besökte låg i ett 

kontorshus, men hade närhet till bra kommunikationsförbindelser. Andra möjliggörande 

faktorer var skapandet av kringsystem, såsom barnpassning, eller anpassning av tider efter hur 

deltagare orkade vara med men även stöd till att klara av att ta sig till verksamheten.  

 

Karin beskrev hur den verksamhet hon arbetade i var placerad i sådana lokaler som gjorde det 

lätt för deltagarna att komma.  

Karin – ”jag bjuder in till bildrummet, för det ligger ganska bra till. Det är många som 

passerar.” 

 

Sara beskrev hur verksamheten möjliggjorde genom att tiden som deltagaren vistades i 

verksamheten anpassades utefter individuella behov och förutsättningar.    

Sara – ”gå heldag kan man göra, sen kan man gå halvdagar. En del går heltid, alla dagar 

i veckan. Det kanske inte är så många. Kanske tre stycken. Så det är alltifrån två dagar i 

veckan, tre dagar i veckan () Det är väldig individanpassat.”  
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Anna beskrev hur hon gav stöd till deltagare som av olika psykiska svårigheter hade svårt att 

utan stöd ta sig till verksamheten. På så sätt gjorde hon verksamheten tillgänglig för deltagare. 

Anna – ”Det finns olika åtgärder för att få personer hit. […] Vissa ringer jag till halv 

nio. Är du vaken nu? Eller ibland måste jag ringa till någon så att de kan prata med 

någon medan de tar sig ut genom dörren och låser dörren” 

 

I de möjliggörande strategierna framträdde även en flexibilitet och en strävan att hitta 

lösningar för den enskilda deltagaren att kunna komma. Bilden av deltagaren som framträder 

är som en viktig medlem i gruppen, vilket stärkte känslan av sammanhang. Hantverks-

pedagogerna försökte på olika sätt möjliggöra för deltagarna att kunna delta.  

Anna – ”sen avtalar man tid för nästa gång man ses. Ofta så har man gjort upp ett 

veckoschema. Eller man kanske. Jag kan inte komma på onsdag för en läkartid. Kan jag 

få komma på torsdag förmiddag i stället eller? Vi är måna om att, har de blivit beviljade 

ett visst antal pass i veckan, att försöka att ge dem det antalet pass, även om de är 

bortbokade på annat.” 

 

Alla hantverkspedagogerna berättade om fika, tillgång till mat eller gemensam matsituation 

såsom fruktstund. Vid dessa stunder deltog hantverkspedagogerna och var delaktiga i det som 

skedde i grupperna. 

 

En annan möjliggörande faktor var att ha tillgång till material som är anpassat till 

verksamheten.  

Jenny (i telefonintervju) – ”Det finns även materiella förutsättningar, tycker jag. Det 

behövs pengar helt enkelt. Att kunna införskaffa material.” 

 

Alla hantverkspedagoger beskrev hur de jobbade med en viss struktur i form av dagsscheman 

där deltagarna lärde känna den dagliga rytmen som verksamheten hade. Detta möjliggjorde, 

skapade trygghet och en känsla av att veta hur dagen kom se ut. Verksamheten blev 

förutsägbar och igenkännbar. Hantverkspedagogerna i en verksamhet berättade att de ibland 

hade rätt stor frånvaro, men att det var viktigt att verksamheten trots allt fortgick som vanligt. 

Detta menade hantverkspedagogerna skapar en känsla av förutsägbarhet och trygghet.  

Emma – ”Vi är här, även om de inte kommer.” 

 

7.3.3 Rummet 

Lokalen som verksamheterna låg i skulle inspirera till skapande. I de verksamheter jag 

besökte fanns material lättillgängligt och var framställt på ett sådant sätt att det såg 

inbjudande ut och var tillgängligt. Men även färdiga arbeten hängde på väggar eller stod i 

fönster. Pågående arbeten stod på hyllor, bord eller stafflin. Alla verksamheterna som jag 

besökte hade stora bord i olika höjd som man kunde samlas kring och arbeta tillsammans, 

men även mer avskilda arbetsytor där man kunde få vara ifred och arbeta själv. 

 

Rummets utformning, möblering och inredning var viktigt och måste stödja och inspirera till 

skapande. 

Jenny – ”Så tror jag också att rummet i sej skapar motivation. Ni har jättefint här 

[lokalerna där vi genomför fokusgruppen i] Jag tror det är viktigt att komma in i ett rum 

och oj. Och man kan sitta och titta och (.) Att få igång tankarna med allt som finns.” 

 

Men rummet hade begränsningar av vilka material som man kunde använda på grund av olika 

ljudnivåer eller ytor som material krävde.  
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Maria – ”vi har inga verkstadslokaler, utan det är som ett stort kontorslans[ Alltså, det är 

ett öppet. En öppen planlösning. Så man kan liksom inte väsnas för mycket” 

 
7.3.4 Diskussion 

Det finns vissa förutsättningar, som hantverkspedagogerna menade måste finnas i en 

verksamhet som även den forskning jag tagit del av stödjer. Exempel på detta är personal som 

har förståelse för den skapande processen (Lindström 2010), möjliggörande strategier som 

skapar tillgänglighet till verksamheten (se t.ex. Miller & Rowe 2009), men också lokaler som 

underlättar verksamheten samt stödjande och igenkännbara strukturer för deltagarna (Froggett 

2004). Dock beskriver hantverkspedagogerna samtliga kategorier mer grundligt än vad 

forskningen jag tagit del av gör.  

 

Vikten av att både chefer och annan personal förstår vad det innebär när den skapande 

verksamheten fokuserar på process i stället för produkt, var en helt igenom grundmurad 

inställning hos hantverkspedagogerna. Genom att ha förståelse för personalens tankar om 

skapandet som en process fick personalen tillsammans en gemensam definition av situationen 

(Trost & Levin 2004; Goffman, 2014). På så sätt kan en deltagare få gå igenom processen i 

den takt de själva orkar utan krav på prestation eller att det ska bli rätt eller bedömt.  

 

De möjliggörande strategierna styrks av forskningen. Närheten till kommunikations-

förbindelser och anpassningen av tiden beskrivs alla som viktiga faktorer som underlättar för 

deltagaren att ta del av verksamheten (Miller & Rowe 2009). En pedagog berättade hur hon 

möjliggjorde och underlättade genom att ringa deltagare och så att säga, hjälpa dem över 

tröskeln. Genom att göra detta, visar hon deltagaren att denne är viktig i verksamheten, att 

denne har en plats i sammanhanget och att hon finns där för att stötta dennes deltagande. 

Detta är ett erkännande i både deltagarens rätt att delta, men även ett erkännande av denne 

som en viktig del av gruppen. Dessa båda erkännande ligger i linje med Honneths (2003) 

offentliga och sociala nivå av erkännande, där deltagaren erkänns som en unik person med ett 

människovärde och en viktig person för andra i en gemenskap.  

 

Hantverkspedagogerna menar att rummet måste inspirera men även vara möjligt att arbeta i. 

Endast en forskare, Froggett (2004), tar upp viken av att rummet måste inspirera till skapande. 

Forskningen fokuserar på en tillåtande och trygg miljö (se t.ex. Argyle & Bolton 2005; Cross 

2010). Lindström (2010) tar dock upp placeringen av verksamheten som en spegling av hur 

man ser på den. Placeringen ska stödja skapande på samma sätt som hantverkspedagogerna 

menar att rummet ska stödja skapande.  

 

Hantverkspedagogerna poängterade vikten av att ha en verksamhet som var förutsägbar och 

kontinuerlig. Forskningen tar upp detta i form av ett ifrågasättande av korta projekttider (se 

t.ex. Argyle & Bolton 2005; Lindström 2010). På så sätt stödjer forskningen hantverks-

pedagogernas arbete med förutsägbarhet och kontinuitet. Alla de verksamheter 

hantverkspedagogerna arbetade i var permanenta verksamheter, även om tiden som deltagarna 

tillbringade där var olika.  Ur ett teoretiskt perspektiv kan man se att just förutsägbarheten och 

kontinuiteten i strukturen skapade trygghet vilket går att se som en förutsättning för både 

mellanmänskliga möten (Buber 2004) och erkännande (Honneth 2003). Då deltagaren vet att 

hantverkspedagogerna är där, väntar på dem, visar de att sammanhanget är viktigt och att det 

finns där, det försvinner inte, utan är tillgängligt för deltagaren när denne vill. Genom 

frivilligheten att delta skapades möjligheten till en vilja att möta. Detta kan vara svårare i en 

verksamhet där deltagarna är under tvång, men som tidigare påpekats av Cross (2010) kan 



 

39 
 

innehållet i verksamheten ändå utformas på ett sådant sätt att det stödjer deltagarens lust och 

på så sätt skapar frivillighet i processen.   
 

7.4 Hinder för att skapande ska leda till förändringsprocesser 
Flera hantverkspedagoger tog upp olika saker som de såg som hinder för att den skapande 

verksamheten skulle bli bra, både för den enskilde och för gruppen. Det var framförallt tre 

teman som visade sig i analysen av materialet, där det tema som tydligast framkom var när 

annan personal visade på okunskap och var oförstående inför den process som skedde i 

verksamheten. Det andra temat som visade sig var när en deltagare placerades mot sin vilja i 

verksamheten. Det tredje temat som hantverkspedagogerna tog upp var tidsbristen, att de inte 

hann se alla deltagare så som de skulle vilja. 

 
7.4.1 Personal som hinder 

När hantverkspedagogerna berättade om ovan beskrivna förhållningssätt som möjliggörare, 

kom det fram berättelser om kollegor som inte hade samma förhållningssätt. Hantverks-

pedagogerna menade att grunden för verksamheten måste utgå ifrån ett förhållningsätt som 

fokuserade på processen, inte på en produkt eller ett värderande av hur deltagarna skulle bete 

sig och vad de skulle skapa. Flera hantverkspedagoger tog upp vikten av att personal, som de 

arbetade med, förstod vikten av den skapande processen, och förstod de förhållningssätt 

hantverkspedagogerna arbetade utifrån.  

 

Flera hantverkspedagoger upplevde att förståelsen för processtänkandet som de har i sin 

verksamhet var liten, och att fokus i stället blev på och ett värderande av produkten, att den 

ska bli ”rätt”. Anna beskrev en situation där en annan personal klampade in i en deltagares 

process, utan att vara lyhörd för situationen.  

Anna – ”Ibland när jag jobbar med mina kollegor, som inte är hantverkspedagoger, då 

kan jag känna såhär att. Jag är i samma rum [tillsammans med deltagarna]. Och det är 

jättebra. Det är lugnt. De [deltagarna] har ett samtal, så här. Och så kommer min kollega 

in och så säger hon så här, att du måste lägga lite mera ull här. Alltså Äh.. (.) Alltså, jag 

blir så trött liksom. Jag känner att de inte har respekt för den här personen. […] Jag 

känner att de lägger sig i nått de inte har med att göra.”  

 

Karin beskrev hur ny personal kunde ha ett värderande och förminskande förhållningssätt mot 

verksamheten. Genom sin okunskap om skapandeprocesserna blev fokus på produkten. 

Intervjuare – ” Upplever du att det finns en okunskap hos ny personal om vad ni gör 

eller[  

Karin – Ja, det är ju inte lätt att bara komma och bara sätta sig in (.) Ofta blir det ju 

sådär. Att, vad roligt, ni målar [ändrar rösten]. Det krävs ju ett förarbete då, en 

introduktion. Och ibland kanske det inte finns tid för den introduktionen.” 

 

7.4.2 När verksamheten inte är frivillig 

Frivilligheten och lusten till skapande var ett ämne som samtliga hantverkspedagoger tog upp. 

En av verksamheterna var per definition inte frivillig, men alla andra var det. En pedagog tog 

upp när en deltagare hade blivit ditskickad, till en frivillig verksamhet mot sin vilja, av 

biståndsbedömare. Det uppstod en situation i verksamheten som man måste hantera, en 

situation som egentligen aldrig hade behövt uppstå om biståndsbedömaren tagit sig mer tid att 

lyssna på sin klient. 

Anna – ”Biståndsbedömaren har sagt så här att, men du måste ju ha nått att göra. Någon 

som är deprimerad eller någonting som inte vill. […] Det är ju då det är svårt. Och det 
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kanske inte är rätt placering då. […] Och då […] är det ju så att jag […] kommunicerar 

mera [med deltagaren]. Och försöker få den här personen rätt placerad. Kanske på en 

annan arbetsplats. […] För det ska ju vara rätt för alla. Både de som hör hemma här och 

de som inte hör hemma här. När det är svårt att motivera, då är det ju inte rätt ställe.” 

 

Att en deltagare inte klarade av eller inte ville vara i verksamheten kunde även ha att göra 

med att deltagaren var inne i en annan process, men att handläggaren som beställt 

placeringen, inte tagit hänsyn till detta. 

Maria – ” det går inte att göra en arbetsbedömning om man har för mycket andra saker 

som tar uppmärksamhet. Det går ju inte. Då kan inte vi göra vårt uppdrag. Om man är 

inne i någon annan rehabilitering av nått slag, då är det ju liksom svårt” 

 
7.4.3 Att inte hinna med 

Många hantverkspedagoger beskrev att de upplevde tidsbrist, att de inte hann med alla 

deltagare. Att de helt enkelt var för lite personal som arbetade i verkstäderna. Hantverks-

pedagogerna fick även ibland stora och spretiga grupper och beskrev hur de då helt enkelt 

bara fick försöka hantera situationen.  

 

Jenny beskrev en barngrupp som ständigt var i förändring. Barnen kunde vara väldigt spridda 

i ålder och var i olika stadier i att bearbeta svåra upplevelser. 

Jenny – ”Det kan vara hur vilt som helst. Det är traumatiserade barn som kommer med 

familj, jätte jättekaos. Och där finns det många svårigheter. Med material. Med 

limpistoler. Med saxar. Med Puh, (skratt) Ibland är det fruktansvärt svettig eftersom, ja 

(.) Det är mycket stök. Det är färger överallt. Då får man se till att färgerna inte hamnar 

på väggarna. […] Olika grupper är olika. Ibland finns det dåliga sammansättningar och, 

eller barn som känner sig otroligt snabbt kränkta och sitter under bordet och gömmer 

sig. Börjar gråta. Börjar berätta sina historier. Det är en svårighet.” 

 
7.4.4 Diskussion 

Hantverkspedagogerna tog upp hur annan personal förminskade verksamheten och det 

deltagarna gjorde, samt att deras fokus hamnade på produkten, inte processen. En forskare 

som tar upp detta är Cross (2010). Hennes studie styrker det förhållande, att personalens 

inställning spiller över på deltagarna. När personalen värderar och förminskar verksamheten 

till tidsfördriv och pyssel, blir även konsekvensen av själva verksamheten nervärderande. 

Detta leder till att det som deltagarna skapar, produkten hamnar i fokus och värderas utefter 

personalens tycke och smak. Här blir det tydligt att personalens definition av situation färgar 

av sig och projiceras på deltagarna (Goffman 2014). Förstås skapandet som pyssel eller som 

en verksamhet där man gör produkter, förminskas eller osynliggörs skapandeprocessen. En 

pedagog menade att det krävs en introduktion för ny personal, där man får berätta om 

verksamheten. Detta skulle kunna leda till att personalen definierar om situationen och denna 

nya definition kan stödja verksamheten och samtidigt tydliggöra för övrig personal att deras 

agerande spelar roll för verksamheten och dess deltagare.  

 

Det andra hindret som hantverkspedagogerna tog upp handlar om att tvinga deltagare att delta 

genom välment tvång. I likhet med Lindströms (2010) tolkning av den verksamhet hon 

granskade, framträder även i denna studie bilden av symboliskt våld. Genom välvilja förmår 

biståndsbedömare deltagare att påbörja och delta i en verksamhet mot deras vilja. Genom att 

biståndsbedömaren definierar situationen som bra för deltagaren, medan deltagare definierar 

den som en situation denne inte vill eller förmår vara i, uppstår en konflikt angående 

definition av situationen. Biståndsbedömaren vill, av välmening, att deltagaren ska få något 
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att göra. Genom det symboliska våldet kan deltagaren ”stöpas om” och få något att göra eller 

behålla sin definition av situation och vägra. En hantverkspedagog berättade att hon 

kommunicerat med deltagaren i denna situation och hjälpt denna att komma till rätt ställe. 

Lindström (2010) skriver att genom dialog kan en sådan konflikt lösas. Skillnaden i 

Lindströms (2010) och hantverkspedagogens berättelse är att pedagogen lotsar deltagaren 

vidare till en verksamhet deltagaren vill till, medan, i Lindströms (2010) berättelse är 

deltagaren kvar i verksamheten. Detta kan ses i ljuset av både mellanmänskliga möten och 

erkännande. Genom att hantverkspedagogen möter deltagaren, hör och lyssnar till vad denne 

vill, söker hantverkspedagogen människan bakom biståndet (Buber 2004). Ett bistånd kan 

vara hur bra som helst, men vill inte deltagaren vara där är biståndet missriktat. Ur 

perspektivet av erkännande (Honneth 2003) blir deltagaren genom kommunikationen med 

pedagogen en människa man inte bara kan placera vart som helst. Deltagaren har rätt att 

uttrycka sin vilja och att säja nej till en frivillig verksamhet. En annan pedagog beskriver hur 

deltagare, som är inne i andra processer, är svåra att göra en bedömning om arbetsförmåga på. 

Även detta är en fråga om Honneths (2003) andra erkännandenivå. En människa har rätt att 

vara i sina egna processer. Genom att tvinga deltagare till deltagande utsätter man dem för en 

situation de inte erkänns rätten till sitt människovärde. 

 

Det tredje hindret hantverkspedagogerna tog upp var tidsbristen, att inte hinna med 

deltagarna. För att deltagarna ska bli erkända som individer med rättigheter, som viktiga i ett 

socialt sammanhang, måste det finnas utrymme för interaktion. Risken med att inte hinna med 

är att hantverkspedagogerna själva definierar situationen som stressig och kaotisk. Goffman 

(2014) menar att just vår definition av situationen är något vi projicerar på vår omgivning. 

Genom ofta outtalade och dolda korrigeringar skapas en gemensam definition av situationen. 

På så sätt projicerar hantverkspedagogerna en definition av situationen till deltagarna; i denna 

situation hinner vi inte med att mötas. En sådan definition motarbetar inte bara 

hantverkspedagogernas lyhördhet och ansträngningar att skapa en tillitsfull miljö, utan även 

deltagarnas upplevelse av miljön som trygg, förutsägbar och en plats där skapandeprocesser 

får utrymma och kan möjliggöra förändring. 
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8. Avslutande diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer jag först att beskriva studiens resultat i förhållande till syfte 

och frågeställningar. Därefter övergår jag till att diskutera resultatet i förhållande till tidigare 

forskning, den teoretiska ram studien utgår ifrån samt diskuterar resultatets betydelse ur en 

socialpedagogisk synvinkel. Avslutningsvis belyses studiens begränsningar och ett par förslag 

till vidare forskning i ämnet. 

 

Studiens syfte var att fördjupa förståelsen för hur visuellt skapande verksamhet används för 

att möjliggöra förändring för brukare inom det sociala arbetets fält. Det som framkom av 

studiens resultat i förhållande till de två frågeställningarna var att skapande verksamhet kan 

möjliggöra förändringsprocesser. Hantverkspedagogerna använde sig av ett processorienterat 

förhållningssätt för att stödja deltagare i deras processer. Förhållningssättet innefattar en rad 

olika aspekter där grunden är att möta deltagaren där denne är, genom lyhördhet stödja 

deltagaren i de processer denne går igenom, samt skapa en trygg och tillåtande atmosfär. 

Förhållningssättet genomsyras av fokus på processen. Hantverkspedagogerna menar att 

strukturen runt deltagaren måste vara på ett sådant sätt att det stödjer förhållningssättet, både 

vad gäller lokalernas utformning och placering, men även att personal och kollegor har en 

förståelse för, och en kunskap om, hur hantverkspedagogerna använder det processorienterade 

förhållningssättet. En oförståelse för det processorienterade förhållningssättet, genom 

okunskap eller välmenande tvång, där fokus förflyttas till produkterna, resultatet, skapar 

hinder för förändringsprocesser.  Även tidsbrist blir ett hinder som försvårar dessa processer. 

 

Den samlade bilden av den tidigare forskningen, som presenteras i denna studie, stöder 

resultatet i stort, dock måste framhållas att hantverkspedagogernas berättelse ger en fördjupad 

och mer detaljerad bild av hur skapande verksamheter kan vara uppbyggt, både vad gäller 

förhållningssätt och struktur, för att stödja förändringsprocesser. Den tidigare forskningen tar 

upp dels strukturella förutsättningar men även hur professionella i verksamheten bör förhålla 

sig. De strukturer som måste finnas runt och i skapande verksamhet menar Miller och Rowe 

(2009) precis som hantverkspedagogerna, har att göra med lokaler, tid och tillgänglighet. 

Både Froggett (2004) och hantverkspedagogerna menar att miljömässiga faktorer såsom 

rummets utformning och förmåga att inspirera deltagare till skapande, är viktiga delar i det 

strukturella förhållningssättet.  

 

Förhållningssättet hantverkspedagogerna använder sig av bör stödja en atmosfär av tillåtande 

och trygghet där deltagare får utforska sina egna idéer och utryck (Cross 2012).   Vidare 

menar Lindström (2010) att när de professionella själva tar del av och ser deltagarnas 

processer fördjupas relationen mellan deltagare och professionell. Relationen stödjer 

kommunikationen dem emellan och visar på så sätt att deltagarnas processer blir tagna på 

allvar.  

 

Förhållningssätten som fokuserar på processen menar Cameron et al. (2013) ger bättre 

effekter än där fokus enbart ligger på produktionen, det som ska bli resultatet. Här skiljer sig 

hantverkspedagoger och forskare åt, då hantverkspedagogerna snarare menar att resultatet av 

processen, t.ex. att man mår bättre, är en bieffekt av processen. Hantverkspedagogerna 

fokuserar inte på effekterna, medan det projekt Cameron et al. (2013) utvärderar har som mål 

att ge just bättre hälsa hos Londonbor.  De kommer dock fram till att just ett processinriktat 

förhållningssätt ger bättre effekter. Den stora skillnaden som framkommit, är just att de som 

framhåller processens betydelse i den tidigare forskningen, framhåller processens betydelse 

för bättre effekter av projekt och verksamheter. Hantverkspedagogerna däremot framhåller 

processens betydelse i sig själv för den enskilde. Processen är fri och det går inte på förhand 
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att bestämma vart den leder. Å ena sidan kan ”effekterna”, produkten, för den enskilde av 

båda förhållningssätten bli precis likadan. Men å andra sidan finns en överhängande risk att 

målet för det förstnämnda förhållningssättet, där processen framhålls som medel för mål om 

bättre effekter, sakta förskjuts och omedvetet övergår till att handla om en effektsträvan, en 

produktfokusering, och blir en dold agenda i projekt med processfokus. En produkt av ett 

projekt kan vara saker deltagare tillverkat, men det kan även vara deltagarnas hälsotillstånd 

som produceras. Om denna överglidning, om än omedvetet, sker övergår projektet till att 

utöva, det Bourdieu (1999) benämner, symboliskt våld mot deltagarna. Det symboliska våldet 

är ”ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent 

symbolisk väg, via kommunikation och kunskap” (Bourdieu 1999, s. 11). Bourdieu skriver 

om det symboliska våldet i förhållande till patriarkala strukturer, men jag, precis som 

Lindström (2010) menar att detta även går att applicera här. Genom att professionella, som 

driver olika skapande projekt, som har kunskapen om vilka effekter skapande verksamhet kan 

möjliggöra, kan enskilda deltagares processer omintetgöras till förmån för ett målinriktat 

produktionstänkande av ”nyttan” med skapandet. Denna paradox diskuteras av Metzger 

(2011) som menar att för att konst ska vara nyttig, en aktiv del av det demokratiska 

samhällsdebatten, måste den få vara ”konst-ig”, först då blir den nyttig. På samma sätt 

förhåller det sig med visuellt skapande verksamheter inom socialt arbete. För att processerna 

ska ge förändring för den enskilde, måste deltagaren själv få vara i sina egna processer, och i 

detta arbete själv få definiera vart de ska leda. Detta menar jag är ett förhållande som 

hantverkspedagoger och annan personal som arbetar i och kring skapande verksamhet måste 

vara aktivt medvetna om. Om fokus förflyttas till nyttan, förändringen, tar man död på den 

aktiva komponenten i förändringsprocessen, nämligen deltagarens egen förståelse och 

upplevelse av den egna processen. Det är utifrån denna skillnad mellan produktions och 

processtänkande som studien fått sin titel, konsten att prova sina vingar, att genom skapande 

undersöka sina egna processer vilket kan generera förändring. En hantverkspedagog beskriver 

skillnaden i fokus på process och produktion och menar att för att förändring ska vara möjlig 

för deltagaren måste denne får arbeta med sina egna processer, utifrån sina egna idéer ”om 

inte jag får prova på mina egna vingar, då vet jag ju inte om jag kan flyga” (Anna).  

 

Utifrån den teoretiska ramen som studien baseras på, symbolisk interaktionism (Goffman 

2014; Lundin 2004; Sandstrom, Martin & Fine 2001; Trost & Levin 2004), Honneths (2003) 

definition av erkännande samt Bubers (2004) mellanmänskliga möte, framträder den skapande 

verksamheten som en plats där både deltagare och hantverkspedagoger, i ständig interaktion 

och genom processer på flera olika nivåer möts och utvecklas tillsammans. Hantverks-

pedagogerna beskrev hur de, i interaktion med deltagaren, försöker sätta sig in i hur deras 

deltagare ser på sig själva och sin situation. På så sätt får hantverkspedagogerna även syn på 

sig själva ur deltagarnas ögon och använder sig av det Cooley och Adams (i Trost & Levin 

2004) kallas sympatisk introspektion. Genom detta utvecklar hantverkspedagogerna sin 

lyhördhet i förhållande till deltagaren de möter och skapar sig en förståelse för deltagares 

definition av situationen (Trost & Levin 2004; Goffman 2014). På så sätt samskapar 

hantverkspedagogerna och deltagaren aktivt och öppet definitionen av situationen.  
 

I hantverkspedagogernas berättelser finns en strävan att möta just den deltagaren pedagogen 

har framför sig, där den är, som den är. Detta menar jag är en strävan till ett mellanmänskligt 

möte (Buber 2004). Genom den sympatiska introspektionen och strävan mot ett 

mellanmänskligt möte, genom att spegla deltagaren i dennes situation, försöker hantverks-

pedagogerna möjliggöra de processer som leder till att deltagaren erkänns på alla de tre 

nivåerna av erkännande som Honneth (2003) menar är avgörande i en individs 

identitetsutveckling.  
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Socialpedagoger som arbetar inom verksamheter, där skapande verksamhet är integrerad, 

måste ha en förståelse och en kunskap om det processorienterade förhållningssättet. Resultatet 

i denna studie visar hur all personal som arbetar på en arbetsplats har aktiv del i hur 

verksamheten definieras. Goffman (2014) visar på hur vår definition av situationen projiceras 

på vår omgivning. Personalen har stor makt att påverka definitionen av vad som sker i 

verksamheten. Genom att hantverkspedagogerna och personalen runtomkring, har en 

gemensam syn på den skapande verksamheten, kan detta spilla över på deltagaren och stötta 

denne i att undersöka sina egna idéer genom sin egen process. 

 

Min slutsats är således att skapande verksamhet kan bidra till förändring, för den enskilda 

människan och även grupper, om denne eller de, tillåts att undersöka sina egna idéer och 

utveckla sitt eget formspråk, i sin egen process. Fokus för verksamheten måste vara på 

processen, då vi som professionella aldrig kan bestämma vart en annan människas process ska 

leda. Bestämmer vi processens mål, produkten vi vill skapa, är det inte längre deltagarens 

process. Processen måste få vara just en process utan fokus på dess nytta, för att kunna bli just 

nyttig. 
 

8.1 Studiens relevans för socialpedagogiskt arbete 
Allt det som ovan nämnts har betydelse för de socialpedagoger som arbetar med människor, 

oavsett om det handlat om mötet sker i en skapande verksamhet eller någon annanstans. 

Socialpedagoger möter människor i utsatta livssituationer och ska i sin profession stötta dessa 

människor till att förändra sin livssituation. Förändring är en process som sker gradvis och 

oftast inte i raka linjer. Om socialpedagogen bestämmer vilket mål en annan människa ska ha, 

samt har fokus på målet i mötet med denna, möter hon inte människan där hon är i sin 

process. Socialpedagogerna skulle i stället kunna, på samma sätt som hantverkspedagogerna i 

denna studie, använda sin lyhördhet, vänta in människor och låta dem själva styra sina egna 

förändringsprocesser. Dessa två helt olika förhållningssätt innebär det ständiga vägval 

socialpedagoger står inför. Att antingen, genom sin kunskap och i välmening, utöva 

symboliskt våld eller ha en förståelse för att förändringen måste vara processuell där 

deltagaren måste förstå sin egen situation för att förändra den. Jag menar att de professionella 

i sammanhanget måste sträva efter mellanmänskliga möten för att stödja de processer 

deltagaren arbetar med. Buber (2004) tar upp tre hinder för att ett sådant möte ska komma till, 

vilka alla är aktuella i mötet mellan deltagare och professionell. Om jag som socialpedagog är 

upptagen med min roll som den duktiga socialpedagogen, reducerar den jag möter till en 

problembild och påtvingar denne min lösning på det problem jag själv definierat, så möter jag 

inte deltagaren där denne är utifrån dennes egna förutsättningar. Arnsvik (2013) använder ett 

mobiliseringsbegrepp som syftar till att genom medvetandegörande processer, i samspel och 

gemenskap med andra, möjliggöra individers egen förmåga och vilja till förändring av sin 

situation. Detta menar jag, tillsammans med en strävan mot ett mellanmänskligt möte, måste 

vara centralt i socialpedagogiken. Nyckelordet är samspel.  
 

Moxley, Feen-Calligan och Washington (2012) menar att användningen av skapande och 

konst inom socialt arbete kan hjälpa klienten att undersöka både sociala problems orsak och 

konsekvenser, men det kan även hjälpa socialarbetaren att utforska sig själv i mötet med de 

klienter som de är satta att hjälpa. De menar vidare att de sociala problem, som socialt 

arbetsfält utmanar och arbetar med, måste förstås ur ett bredare samhällsperspektiv som 

kräver en tvärvetenskaplig förståelse. Sociala problem har flera sidor och en okunskap om 

denna dynamik försvårar lösningen. Att samskapa, med andra forskningsfält såsom konst och 

humaniora, synliggör de människor som befinner sig i det sociala arbetets fält och de 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Moxley%2C+D+P
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Feen-Calligan%2C+H
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Washington%2C+O+G
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svårigheter de har, vilket möjliggör en progressiv syn på socialt arbete vilket stödjer en 

förändring för de människor man möter.  
 

Vem kan då ha intresse av resultatet för denna studie? Flera forskare, i den forskningen jag 

tagit del av, har efterlyst forskning i hur skapande arbete kan gå till för att ge deltagarna bästa 

möjliga förutsättningar, så att eventuella förändringsprocesser ska vara möjliga. Denna studie 

är därför av intresse för sådana verksamheter som tänker arbeta med visuellt skapande som ett 

verktyg. Men det är även av intresse för alla de institutioner som har ett s.k. pysselskåp. 

Pysselskåpet kan vara ett viktigare verktyg än vad institutionen vet om. Studien är även av 

intresse för de hantverkspedagoger som arbetar inom skapande verksamhet då den kan ge 

idéer för att vidareutveckla verksamheter, ge en förståelse för varför verksamheter är 

uppbyggd på ett visst sätt samt vara en reflektion över förhållningssätt som används. Men den 

som framförallt har nytta av resultatet är deltagaren. Resultatet för studien visar på ett 

återupprättande och erkännande av människovärde, där deltagarens idéer och processer tas på 

allvar och hantverkspedagoger som strävar efter att möta. Min förhoppning är att 

socialpedagoger ska finna denna kunskap användbar i mötet med människor och på så sätt 

utmana den okunskap och det motstånd som finns mot skapandets möjligheter. ”När 

aktiviteter utgör ett moment i behandlingen skapas goda förutsättningar för klienterna att hitta 

nya intressen, nyfikenheten utmanas och ger klienterna möjlighet att utveckla nya sidor och 

resurser både för sig själva och andra” (Nilsson & Fast 2013, s. 275). 

 

 

8.2 Studiens begränsningar 
Precis som allt annat skulle denna studie kunna gjorts annorlunda. Studien har givetvis flera 

begränsningar. Om jag fick göra om studien skulle jag försöka rekrytera fler fokusgrupper för 

att få in större empiri. Att studien baseras på endast sex hantverkspedagogers berättelse utgör 

en begränsning. Dessutom är min upplevelse att samtliga informanter identifierar sig starkt 

med sitt yrke, de tror på vad de gör, vilket leder till att empirin kan upplevas relativt okritisk. 

Det skulle med andra ord varit intressant med fler kritiska röster. En annan begränsning är att 

det är just hantverkspedagoger som intervjuats. Studien skulle kunna utvecklas genom att ha 

ytterligare yrkesgrupper, exempelvis arbetsterapeuter eller konstpedagoger som arbetar inom 

det sociala arbetets fält. Detta skulle kunna utveckla en mer dynamisk bild av visuellt 

skapande verksamhet.  

 

En annan begränsning är att jag, precis som mina informanter, identifierar mig starkt med 

hantverkspedagogyrket. En mer opartisk forskare skulle kunna bidra med andra nyanser 

angående forskningsområdet. Det har varit mycket svårt att förhålla mig kritisk till det 

material som jag fått fram genom mina fokusgrupper, då jag känner igen många situationer i 

deras berättelser. Jag har försökt kompensera detta genom att ständigt diskutera med min 

handledare och personer i min närhet, som har hjälpt mig att se saker ur andra synvinklar.  

  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 
Studiens syfte var att fördjupa förståelsen för hur visuell skapande verksamhet används för att 

möjliggöra förändring för brukare inom det sociala arbetets fält. Flera forskare nämner att det 

finns lite forskning inom detta område. Jag föreslår vidare forskning, men där deltagares 

röster kommer fram och synliggörs, då det ju är deras förändringsprocesser den skapande 

verksamheten är ämnat att stödja.  
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Det skulle även vara intressant göra en jämförande studie där processorienterat visuellt 

skapande jämförs med mer resultatinriktade behandlingsmanualer som florerar i socialt 

arbete. En sådan studie skulle kunna fokusera på deltagarnas upplevelse angående effekten av 

insatsen.  

 

I studiens teoretiska avsnitt diskuteras att denna studie inte har något maktperspektiv. Att 

forska vidare och utöka studien med ett maktperspektiv, både vad gäller relationen mellan 

pedagog och deltagare men även deltagare och den som placerar, handläggaren. Vad har 

deltagaren att säga till om vid placering i en skapande verksamhet?  Det skulle även vara 

intressant att undersöka om skapande ger möjlighet till ökad jämlikhet. Kan skapande 

verksamhet bidra till att synliggöra maktstrukturer och arbeta för att öka jämlikhet?  
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Bilaga I – Intervjuguide  
 

 

Tema 1. Inledande – hur arbetar ni? 

Berätta om skapande verksamhet en vanlig dag på er arbetsplats. Kan ni ge 

exempel? 

 

Berätta hur ni motiverar klienter till att arbeta med skapande. Kan ni ge 

exempel? 

Hur presenteras verksamheten för klienten? 

Är verksamheten frivillig?  

På vilka sätt kan man arbeta med frivillighet under tvång 

(socialtjänsten placerar, LMV, LPT, LVU)? 

Tema 2 – Möjligheter och svårigheter 

Berätta om när det varit svårt. Kan ni ge exempel? 

 

Berätta om där den skapande verksamheten har varit positiv. Kan ni ge 

exempel? 

Synliggörs detta på institutionen eller för personen och i så fall 

hur? 

Tema 3 – pedagogik  

Berätta hur du arbetar med pedagogik. Kan du ge exempel  

Ge exempel på/vilka metoder/förhållningssätt använder du som du 

använder i arbetet?  

Vilka tekniker använder du som du ser som mer lämpliga/givande 

än andra?  

Tema 4 - Förändringsprocesser 

Berätta om vilka förutsättningar du anser vara viktiga för att skapande 

verksamhet ska mobilisera förändrande processer? 

Ge exempel på skapande verksamhet som lett till positiva 

förändringsprocesser.  

 

Avslutande fråga. Vill ni lägga till något mer? 

 

 

 

 

Anvisningar till intervjuguide. 

Intervjuguiden består av en tematisk struktur med fyra olika teman. Samtliga teman som läggs 

fram utgår från denna intervjuguide. På intervjuguiden finns även förslag till moderatorn för 

fokusgruppsessionerna i form av fördjupande frågor om samtalet skulle avstanna.  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Bilaga II – Utskriftskonventioner 
 [ Ensam vänsterklammeranger den punkt där överlappningen inleds. 

] Ensam högerklammer anger den punkt där en del av ordet avslutats i förhållande 

till en annan del. 

= Likhetstecken, ett i slutet av rad och ett i början av nästa rad anger att det inte är 

någon paus mellan raderna. 

(.) En punkt inom parentes anger el liten paus inom eller mellan ord. 

ord Understrykning anger någon form av betoning, genom tonhöjning och/eller 

amplitur; en alternativ metod för att kursivera den betonade delen.  

ORD Versal anger särskilt höga ljud i förhållande till omgivande tal 

( ) Tom parentes anger oförmåga att höra vad som sägs. 

(( )) Dubbel parentes anger utskrivarens beskrivning snarare än utskriften. 

 

   (ur Kvale och Brinkman, 2009, sid 198).  

 

  



 

 
 

Bilaga III - Informationsbrev    
    Trollhättan, Högskolan Väst 2015-03-31 
 

 

Studie om skapande verksamhet, förutsättningar och konsekvenser 

Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning  

Mitt namn är Katarina Flensner och jag är en hantverkspedagog som vidareutbildar mig till 

socialpedagog på Högskolan Väst. Under våren kommer jag att genomföra en studie om 

skapande verksamheter inom det sociala arbetets fällt. Studiens syfte är att fördjupa 

förståelsen för hur visuell skapande verksamhet används för att möjliggöra förändring för 

brukare inom det sociala arbetets fält.  

 

Intervjuerna kommer ske i grupp, s.k. fokusgruppintervjuer, där du här tillfrågas att blir en av 

deltagarna i gruppen som tillsammans diskuterar runt de teman jag har. De deltagare som 

tillfrågats är alla hantverkspedagoger och arbetar/har arbetat med skapande inom det sociala 

arbetets fällt, precis som du.  

 

I undersökningen kommer ca 10 hantverkspedagoger, med olika erfarenhet av skapande i 

socialt arbete, att ingå. Två eller tre fokusgruppsintervjuer kommer genomföras. Intervjuerna 

kommer genomföras i Stockholm och Göteborg i grupper om 3-4 deltagare och spelas in med 

bandspelare. Intervjuerna kommer ta ca 1 timma.  

Allt som sägs av enskilda personer under intervjun kommer avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt. All ljudupptagning och alla anteckningar kommer att förvaras på ett säkert sätt.  

 

Allt material behandlas konfidentiellt. De enda som tar del av materialet innan det är 

färdigställt är, förutom mig, endast min handledare Anna Johansson. 

Vitigt att poängtera är att allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under intervjun 

eller studien avbryta ditt deltagande utan motivering. Den färdiga uppsatsen kommer finnas 

tillgänglig för den som vill ta del av resultatet.  

Ansvarig för undersökningen är jag, Katarina Flensner. Vid frågor eller för ytterligare 

information kan du antingen kontakta mig, Katarina Flensner, eller min handledare Anna 

Johansson. 

 

Katarina Flensner   Annas Johansson 

Mail:  XXXXXXXX@student.hv.se  Mail: XXXX.XXXXXXXXX@hv.se 

Telefon: XXX-XXXXXXX 

 

 

Mvh Katarina Flensner 
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Bilaga IV – etiskt protokoll 
 

Informanterna –  Hur tar jag kontakt? Hur redovisar jag mitt syfte? Vem ska ha 

tillgång till intervjuerna? Ska informanterna ha tillgång till 

transkriberingen? Hur säkerhetsställer jag konfidentialiteten i 

gruppen? Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas för 

deltagarna i intervjun?  

Moderatorns roll –  Hur hanterar jag oenighet? Hur hanterar jag när jag får frågor? Hur 

förhåller jag mig till min förförståelse och tidigare kunskap i 

ämnet? Finns det risker eller fördelar av att jag påverkar 

informanterna? 

Produktionen - Vem har skrivit vad, vikten av att vara noggrann i min referens och 

referathantering. Vem har nytta av studien? Hur förmedlar jag 

innehållet i intervjuer och artiklar? Hur förhåller jag mig objektiv? 

– Går det? Hur presenterar jag resultatet så att informanternas röst 

hörs? 

Resultatet -  Vem har nytta av resultatet?  
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