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Abstrakt 
 
Den här studien handlar om konstens möjligheter i mellanmänskliga möten 
utifrån en öppen verksamhet kallad "Skaparkväll", som bedrivs i en mellansvensk 
stad inom ramen för Svenska kyrkan. Studien syftar till att få en fördjupad 
förståelse av några deltagares personliga upplevelser av verksamheten med hjälp 
av kvalitativa intervjuer. Med inspiration från en hermeneutisk ansats tolkas 
intervjuerna samt blir belysta genom en teoretisk förståelseram. På så sätt 
fördjupas förståelsen både för personernas upplevelser samt för verksamheten i 
allmänhet. Den teoretiska förståelseramen hämtas från traditionen kring 
Uttryckande konst – Expressive arts – i huvudsak. Utöver det används tidigare 
forskning gällande KASAM (känsla av sammanhang), utvecklingspsykologisk 
och psykoterapeutisk forskning, samt forskning om lek och lekens betydelse.  
Studien visar i ett övergripande perspektiv att deltagarna i skaparkväll har upplevt 
något som för dem är meningsfullt och att denna upplevelse är kopplad både till 
det egna skapandet samt mötet med andra deltagare. De positiva upplevelserna rör 
bland annat det faktum att deltagarna fått uppleva känslor av befrielse och 
överraskning. De har dessutom mött utmaningar av större eller mindre grad och 
funnit dessa i huvudsak stimulerande. En viktig aspekt som möjliggjort dessa 
upplevelser är den struktur som genomsyrat både förhållningssätt och andra ramar 
för verksamheten.  
 
Sökord: Konst, Uttryckande konst, Hermeneutik, Skapande, Möten 
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Abstract  
 
This study is about the possibilities of art in interpersonal meetings, based on the 
experiences from an open activity called "Skapar kväll", witch is run by the 
Swedish Church in a small town in the middle of Sweden. Thru qualitative 
interviews, the study aims to reach a deeper understanding of some participants' 
personal experiences of the activity. The interviews are construed through a 
theoretical frame with a hermeneutic approach. In that way the understanding 
increases, both in terms of the personal experiences as well as for the activity in 
general. The theoretical framework is based on the tradition of Expressive arts, 
together with applicable theories from SOC, psychology as well as 
psychotherapy. In addition to that, the theoretical frame also contains theories of 
play. The study shows in a broad perspective that the participants in this activity, 
"Skaparkväll", have experienced something that is meaningful and that this 
experience is linked both to the personal creativity as well as interacting with 
other participants. The positive experiences are related to, among other things, the 
fact that participants have experienced feelings of relief and surprise. They have 
also encountered challenges of greater or lesser degree, and found them 
essentially stimulating. One important aspect of the enabling of these experiences 
is the structure that permeated both attitudes and the frameworks in 
"Skaparkväll".  
 
Key words: Art, Expressive arts, Hermeneutics, Creation, Meetings 
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1. Inledning 

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna 
i halvmörkret. 

Valv gapade bakom valv och ingen överblick. 
Några ljuslågor fladdrade 

En ängel utan ansikte omfamnade mig 
och viskade genom hela kroppen: 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 

Jag var blind av tårar 
och föstes ut på den solsjudande piazzan 

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och 
Signora Sabatini 

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. 
 

(Tomas Tranströmer, ur diktsamlingen "För levande och döda, 1989) 

   

När jag var 13 år klev jag för första gången in i Lövångers kyrka ensam, en 
sen torsdagskväll. Jag hade fått nyckel till kyrkan och hade nu tillgång till 
detta rum och framför allt denna orgel. Under någon månads tid hade jag 
fått prova orgeln tillsammans med kantorn, men att ensam inta rummet, fritt 
få undersöka detta instrument, utan överinseende från vakande ögon, ingav 
en känsla av både högtidlighet, spänning och lust. Jag sätter mig på 
orgelpallen, drar ut ett av registerandragen, ”gedackt 8”, lägger fingrarna på 
tangenterna, ett ackord fyller den tomma katedralen. Den reaktion som detta 
väckte i min kropp glömmer jag aldrig. En vibrerande, nästan stickande, 
kraft spred sig genom hela ryggraden. Samtidigt tycktes kraften på samma 
gång komma från det yttersta lagret av min hud och via hudens alla porer 
sprida sig in mot kroppens centrum.  
 
Drygt 28 år senare är jag på Nasjonalgalleriet i Oslo. Efter lång promenad i 
Vigelandsparken är min fru och jag, lätt frusna, omgivna av några av de 
mest kända norska konstnärernas verk. Galleriet är inte välbesökt denna 
dag, stegen ekar i de stora hallarna. Trots alla starka intryck, talande motiv, 
tidlösa berättelser, söker sig min blick mot ett speciellt mål, en alldeles 
särskild målning. 
 
Så plötsligt känner jag kontakten, min blick fastnar, där! Edward Munchs 
”Skriet”.  Så ofta har jag sett målningen på bild, men att se den så här är en 
helt annan upplevelse. Kroppen är som vanligt före tanken i fråga om att 
registrera upptäckten. Den där vibrerande, slitande och rivande kraften, utan 
att för den skull vara obehaglig, överfaller min kropp. Än en gång samma 
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tvekan om ursprunget. Kommer den från mina yttersta utmarker och söker 
sig inåt, eller är det vibrationer från mina dolda djup som likt ett 
vulkanutbrott söker sig ut, vill frigöras? 
 
Skriet är helt tyst, mannen på bilden är helt stilla. Jag är upplöst. 
 
Tranströmer talar om ängeln som viskar genom hela kroppen, en 
omfamning som öppnar upp okända valv, ett alldeles speciellt möte. Ett 
möte som rör och berör. Änglar är av tradition budbärare, sända att 
upprätthålla kontakten mellan oss människor och det gudomliga. Änglarna 
blir de som fogar samman det kända med det okända, det immanenta med 
det transcendenta. Samtidigt är änglarna också i många religiösa traditioner 
både väktare, rådgivare, domare och även krigare.  
 
Den här uppsatsen handlar om konst, att vara konstnär och att möta sin och 
andras konst. Det handlar om det änglalika i konsten, konsten som 
budbärare mellan människor, men också budbärare inom människan, mellan 
hennes kända marker och de dolda, outforskade landskapen. Konsten som 
kan öppna portarna in till de valv som döljer sig bakom valv inom oss. 
 
Scenen för denna uppsats är inte en romansk kyrka, utan en liten 
distriktskyrka i Eskilstuna. Turisterna trängs inte halvmörkret, utan är en 
grupp människor som möts i konsten och kreativiteten varje torsdag kväll, i 
en verksamhet som kommit att kallas Skaparkväll.
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2. Bakgrund 

Jag har under stor del av mitt yrkesverksamma liv intresserat mig för hur människors relation 
till konsten ser ut. Vilken betydelse har konsten för den enskilde? Vilket värde har den?  
 
I min roll som körledare, musiklärare, mentor och kyrkomusiker har jag genom åren mött en 
mängd personer som på olika sätt beskrivit detta. Elever som sagt att "jag skulle inte orka 
skolan utan musiken", "om jag inte får måla akvarell varje vecka mår jag dåligt" eller den 
sörjande änkan som sa att "musiken du spelade bar mig verkligen genom denna begravning". 
 
Under de senare åren har jag genom mitt arbete fått möta människor i längre processer med 
olika konstnärliga uttryck. Detta tack vare projektet SKAPA som genomförts i Svenska 
Kyrkan, Eskilstuna, under en 3-års period. Projektet har finansierats av rikskyrkan och har 
bland annat haft som syfte att med hjälp av kreativa metoder utveckla kyrkans arbete. Detta 
arbete har omfattat redan befintliga områden, såsom gudstjänster, konfirmandarbete och 
konserter, men har även inneburit att nya verksamhetsformer vuxit fram. En av dessa nya 
verksamhetsformer är "Skaparkväll". Den verksamheten fanns redan 3 år innan projektet 
startade, men har under projekttiden fått utökade resurser.  
 
Skaparkväll är en mötesplats där besökarna får möjlighet att delta i skapande aktiviteter, 
såsom att måla, lyssna på musik samt skriva. Stort fokus ligger på möjligheten att möta andra 
deltagare, att mötas i varandras konstnärliga uttryck. Verksamheten är öppen i den 
bemärkelsen att det inte krävs någon föranmälan eller att den riktar sig mot någon bestämd 
målgrupp. Samtidigt har Skaparkväll haft en fast form ända sedan starten, där vi börjar i  
musiklyssning, går via kropp och rörelse, målande, eller skrivande, till att dela våra alster.  
 
Min nyfikenhet har kommit att mer och mer försöka förstå vad dessa personer som deltagit i 
Skaparkväll har upplevt.  
 
Förhållningssättet som genomsyrar skaparkväll är hämtat från traditionen kring Uttryckande 
konst – Expressive arts. I nästa avsnitt redogör jag för de grundläggande tankarna kring 
Uttryckande konst – Expressive arts, som också utgör en viktig del av förståelsegrunden för 
resultaten i denna studie. 
 

2.1. Uttryckande konst – Expressive arts (EXA) 

Uttryckande konst (EXA) används i många pedagogiska och socialpedagogiska sammanhang. 
Dessutom används uttryckande konst i psykoterapeutiska sammanhang, Expressive arts 
therapy, Uttryckande konst terapi. I de sammanhangen ligger Uttryckande konst inom 
traditionen för den psykodynamiska skolan.  
 
I Sverige bedrivs utbildning i Uttryckande konst på institutet Expressive arts. Utbildningen 
ger grundläggande psykoterapeutisk kompetens, samt RACS-ackreditering1. Jag genomförde 
utbildningen mellan 2005 - 2009. 

                                                 
1 De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är samtalsterapeuter med olika inriktningar. RACS är 
svensk representant för den europeiska paraplyorganisationen för counsellors (EAC). 
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Inom Uttryckande konst använder man sig av både verbal och ickeverbal kommunikation. 
Alla de olika konstnärliga uttrycksformerna finns representerade.  
 
– MUSIK, både inspelad och skapad i stunden 
– BILD, skapande med olika material 
– KROPP/RÖRELSE  
– DRAMA/TEATER 
– LYRIK/SAGA OCH PROSA 
 
Alla dessa konstnärliga språk – discipliner – finns närvarande hos oss genom livets alla faser. 
Vi vaggas till ro som spädbarn, vi omges av ramsor vid skötbordet. Rytm, puls och melodi är 
ingredienser i vår språkutveckling. I tonårstidens frigörelse och sökande efter identitet är 
musiken och dansen ofta närvarande. Hela livet med dess olika övergångsriter, exempelvis 
dop, vigsel och begravning, är fyllt med konst och konstnärliga uttryck.  
 
Med utgångspunkt från modern spädbarnsforskning kan vi anta att varje individ föds med en 
skapandekraft – kreativitet. Anders Broberg skriver i boken ”Anknytningsteori”: 
 

Det nyfödda barnet använder alla sina sinnen för att lära sig så mycket som möjligt om 
sig själv och om den värld den fötts in i. (Broberg, 2006 s. 159) 

 
Denna kreativitet verkar vara en viktig förutsättning för växande och tillblivande som 
människa. Den finns med i oss, är en del av vår omedvetna, ordlösa, värld likväl som en del 
av vår medvetna drivkraft, nyfikenhet och lust.  
 
Genom att möta sitt eget skapande och gå i dialog med det, öppnas förutsättningar till 
bearbetning av sin egen historia, de tidiga erfarenheterna samt möjlighet att påverka sin 
utveckling, vardag och framtid. I boken ”Expressive arts – uttryckande konst, tillämpning i 
skola och socialtjänst" beskriver författaren Per Apelmo (2008) en arbetsprocess med en ung 
person, samt det skapande materialet – bilder, texter med mera – denne producerat: 
 
 Uttrycken (bilderna, texterna) tolkas inte. De ges istället tillbaka i form av 
 speglingar, frågor som väckts, förslag till fortsatt arbete etcetera. Vad berättar bilden, 
 ljuden, kroppen? Vad förmedlar dikten, musiken, vilka känslor finns där, vilka 
 fantasier väcks, vilka associationer görs? Vad ser du, vad hör du, vad känner du? På så 
 sätt byggs en process där D (den unge personen författaren mött i arbetet) hela tiden har 
 tolkningsföreträde. (Apelmo 2008, s. 69) 
 
Konsten både ger form åt och bär våra upplevelser och erfarenheter. Konstens alldeles 
särskilda kvalitet finns både med och bortom orden. Detta gör att konsten ofta blir bärare av 
mening och innehåll både vad gäller vardagliga frågor men även våra mer existentiella frågor 
rörande livet, dess mening, förutsättningar, villkor och yttersta gränser. Konsten rör alltså 
människans inre såväl som yttre värld och relationen däremellan.   
 
Det är genom våra sinnen som konsten talar till oss, vilket gör att det finns en tydlig kroppslig 
förankring inom Uttryckande konst. Sinnena hjälper till att orientera oss i omvärlden. Ofta är 
flera sinnen samtidigt engagerade i konstupplevelser och eget skapande. Precis som sinnena 
hör ihop finns det också ett inneboende släktskap mellan olika konstnärliga språk.  
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Denna grundläggande intention, att olika konstformer och olika sinnen är besläktade, att dessa 
kan engageras till en helhetsupplevelse, påminner om det späda barnets sätt att relatera till 
omgivningen innan språket inträder som en selekterande och benämnande faktor (Stern, 
1990). Arbetsformerna ligger i linje med allkonstverk som opera, film och musikteater.  
 
I den skapande akten finns ett bearbetande och en potentiellt läkande och utvecklande kraft. 
Detta har människan förstått att använda sig av under hela släktets historia; som svar på det 
grundläggande behovet att få berätta, dela och förmedla livserfarenheter (Apelmo 2008).  
 
 

3. Problematisering  

Skaparkväll som verksamhet ligger inom ett område som inte självklart går att definiera. 
Verksamheten kan förankras i olika traditioner, och förstås som både social och pedagogisk. 
En annan möjlig definiering skulle kunna vara terapeutisk verksamhet. Dessutom finns en 
tydlig kyrklig – religiös – förankring. Denna förankring har medvetet tonats ner, då det inte 
föreligger några traditionella religiösa inslag.  
 
Mina grundläggande ambitioner med denna uppsats är att försöka förstå hur deltagarna 
upplever skaparkväll. Många av besökarna har kommit regelbundet under alla år, vilket har 
väckt min nyfikenhet på de faktorer som gjort att dessa besökare återvänt över tid.  
 
För att förstå de enskilda personernas upplevelser är det av stor vikt att låta dessa komma till 
tals. Detta i ett intervjusammanhang där frågorna är av öppen karaktär och på så sätt i så ringa 
utsträckning som möjligt färgas av intervjuarens förförståelse. På så sätt är ambitionen att 
skapa en kvalitativ studie (Backman, 1998, s.47ff) som kan öka förståelsen för deltagarnas 
upplevelser av verksamheten inom Skaparkväll. 
 
Dessa enskilda upplevelser behöver sammanställas för att på så sätt kunna se gemensamma 
mönster vad gäller upplevelserna kring Skaparkväll. Balansen mellan det specifika och det 
gemensamma sker genom ett hermeneutiskt tolkningsarbete. Andra avgörande aspekter för 
den kvalitativa studien är spridning i intervjugruppen, att den är representativ vad gäller 
åldersfördelning, kön, bakgrund, närvaro över tid etcetera.   
 
Till grund för detta arbete, både vad gäller mötet med dessa människor samt själva 
skrivarbetet har jag några antaganden. Dessa rör följande områden: 
 

• Att ett konstnärligt uttryck har en tydlig funktion samt en betydelse. Vi är konstnärer 
och skapande individer för vi finner detta meningsfullt. 

• Att kreativitet och frigörandet av denna, stärker den psykiska hälsan samt i sig är 
läkande och utvecklande. 

• Att konsten säger oss mer än vad vi kan fånga i vårt verbala språk. 
• Att deltagarna i skaparkväll har upplevt något som för dem är meningsfullt och att 

detta är kopplat till det egna skapandet samt mötet med andra personer. 
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4. Syfte    

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av några deltagares personliga upplevelser av 
verksamheten Skaparkväll. Detta arbete sker i ett första steg genom intervjuer. Genom att 
tolka dessa intervjuer med inspiration av en hermeneutisk ansats vill jag fördjupa förståelsen 
av dessa personers upplevelser och i och med det även öka förståelsen för själva 
verksamheten Skaparkväll.   
 
Genom att sedan belysa tolkningarna genom en teoretisk förståelseram vill jag ytterligare 
förstå de processer och fenomen som ligger till grund för de enskilda upplevelserna, samt för 
verksamheten som helhet. 
 
Vägledande frågor i studien blir: 

– Hur har dessa personer upplevt verksamheten skaparkväll över tid? På vilket sätt är 
verksamheten meningsfull? 

– Vilka faktorer är avgörande för dessa upplevelser?  
– Vilken roll spelar de konstnärliga uttrycken, sett i relation till de två ovanstående 

frågorna? Både de egna uttrycken samt de övrigas.  
– Vilka generella slutsatser går att dra utifrån de enskildas upplevelser?  

 

4.1. Urval  

Av alla de människor som deltagit under åren har jag valt ut 4 personer, 2 män, 17 respektive 
56 år samt 2 kvinnor, 21 respektive 47 år. På så sätt har jag med ett fåtal deltagare fått en 
spridning både vad gäller kön och ålder. Utöver att dessa människor deltagit regelbundet 
under lång tid, var det också av vikt att de hade intresse av att göra den här intervjun.  
 
Här följer kort beskrivning av de 4 personerna. De framträder inte med sina riktiga namn.  
 
Fredrik är 56 år, beskriver sig själv som ”kreativ entreprenör”. Han har arbetat i näringslivet i 
många år i olika ledande positioner, både som anställd och som egenföretagare. Intresse för 
coachning och ledarskap har följt honom under hela arbetslivet. ”Jag är en visuell person” 
säger Fredrik och han berättar vidare att teckning varit ett stort intresse ända sedan 
barndomen. 
 
Gunilla är en kvinna som, enligt egen utsago, alltid "levt nära sin kreativitet", sitt 
konstnärskap. Framför allt har sången varit det centrala uttryckssättet för henne. Hon sjöng 
som barn, har tagit sånglektioner i olika omgångar i livet, sjungit i kör samt sjungit solo. 
Repertoaren har varit mest klassisk, men Gunilla har även provat andra genrer. I dag är 
Gunilla 47, arbetar till vardags på en statlig myndighet.   
 
Anna är 21 år, har 4 syskon, beskriver sig själv som ett ”mellanbarn”, det vill säga att hon 
finns i mitten av syskonskaran. Anna berättar att hon hela livet sysslat med konstnärliga 
aktiviteter. Målning i första hand men även keramik, porslin, lera, poesi. Till vardags går hon 
en utbildning inom grafik på en högskola. 
 
 



 

 12 

Johan är 17 år, går andra året på gymnasiet. Han berättar att musiken och bilden alltid funnits 
med i hans liv. Som barn ritade Johan ofta och som tonåring, ungdom och ”ung vuxen” har 
han spelat i band. Till vardags finns Johan på ett gymnasialt program med estetisk inriktning. 
 
Intervjuerna har varit av öppen karaktär. Jag har låtit de personer jag intervjuat styra samtalet 
i stor utsträckning. Som ram för dessa samtal har jag använt mig av 3 huvudteman. Dessa tre 
teman, ramar, utforskande arbete och reparativt arbete, är hämtade från uppsatsen "Den 
ickeverbala kommunikationens betydelse" (Apelmo, 2008). Frågeställningarna har fått olika 
stort utrymme i de fyra intervjuerna, då den enskilde individen till stora delar styrt riktningen i 
samtalen. 
 
1. Ramarna för skaparkväll. 
Hur har den enskilde upplevt de yttre förutsättningarna för verksamheten? Jag tänker på 
begrepp som rummet, riten, formen. Vad innebär det att arbeta med skapande verksamhet i ett 
så speciellt rum som kyrkorummet? Hur påverkar det individen? Hur ser individen på den 
fasta form vi haft ända sedan starten, med musik – kropp och rörelse – skapande – delande – 
avslutning? 
 
2. Det utforskande arbete –  konkret och symboliskt. 
Vilka frågor, temata, enskilda händelser har dykt upp i det skapande arbetet samt i de samtal 
som momentet delande i Skaparkväll utgör? Vilka symboler, figurer etcetera har funnits med 
och vad har de berättat? Finns det någon koppling mellan torsdagskvällarnas skapande 
verksamhet och vardagen? För att underlätta den delen av intervjun erbjöd jag de 
medverkande att ta med en eller flera centrala bilder till samtalet. 
 
3. Reparativt arbete. 
Finns det inslag av läkandeprocesser i de enskilda berättelserna? Finns det ”terapeutisk 
vinning” i en verksamhet som inte är tydligt uttalad som terapi? Dessa frågor ställs inte till 
deltagarna, utan ligger som en undersökande fråga hos mig själv. 
 
Jag har fört anteckningar under samtalens gång och de citat jag återgett är ordagrant återgivna 
Samtliga fyra personer har fått läsa igenom det jag skrivit och göra nödvändiga korrigeringar i 
citat och dylikt.  
 
 

5. Tidigare forskning 

5.1. Att vara skapande – Uttryckande konst (EXA), g rundläggande 

teoretisk förankring  

Inom Uttryckande konst (hädanefter enbart benämnt som EXA) arbetar man utifrån ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt där psykologi, sociologi, antropologi och humaniora 
integreras (www.expressivearts.se, 2012). EXA tar sin utgångspunkt i den psykodynamiska 
teoribildningen. De naturvetenskapliga kunskaperna, såsom biologi, medicin, 
samhällsvetenskap, blandas med de fenomenologiska kunskaperna rörande konstens läkande 
och livsbefrämjande förmåga. Användandet av ickeverbala uttryckssätt har ett starkt stöd 
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i aktuell psykobiologisk forskning och dess samband med anknytningsteoretisk forskning 
(Apelmo, 1996).  
 
Som tidigare nämnts är en av grundpelarna i EXA människans kreativitet och skaparförmåga.  
Enligt denna föreställning utgår man från att det inom varje människa finns en konstruktiv, 
skapande och längtande kraft som strävar efter helhet, skönhet och integration. 
 
I boken Modet att skapa skriver författaren Rollo May: 
 

Skaparprocessen måste undersökas som emotionell hälsa i dess högsta form, som 
normala människors sätt att uttrycka sig i förverkligandet av sig själva. (May, 1975, s. 
39) 

 
Vidare skriver han: 
 
 Kreativitet är människans möte med sin värld. (May, 1975, s. 52) 
 

5.1.1. Intermodalitet 

Ordet intermodal handlar om överföring och i psykisk mening handlar det om 
överföringsmekanismer mellan våra sinnen och våra känslor (Apelmo, 2008, s. 19). Detta är 
ett grundläggande sätt för människor att effektivt bearbeta information och kunna orientera 
sig i omvärlden. Dessutom ges förutsättningar för rikare upplevelser, då det öppnar för ett 
samarbete och sammankoppling mellan våra olika sinnen. 
 
Ett centralt begrepp här är det vi kallar för amodal perception, vår förmåga att översätta ett 
sinnesintryck till ett annat sinne (Carlberg, 2001, s. 84). Detta kan vi lättast beskriva med ett 
klassiskt exempel. Ett spädbarn suger på en knottrig napp och samtidigt får den betrakta ett 
antal bilder på olika nappar. Vid studier visar det sig att barnet väljer att fokusera den bild 
som visar den knottriga nappen. Barnet kan alltså överföra känselintrycket från munnen till 
det visuella sinnet, bilden. Överföringen skulle naturligtvis även kunna gå åt motsatt håll. 
 
Ett annat sätt att uttrycka detta gör Daria Halprin: 
  
 Vi föds, vi är vår kropp. Kroppen är där vi härbärgerar och skapar vårt medvetande och 
 vår medvetenhet. (Halprin, 2003, s. 20)  
 
Det finns ett samspel mellan vår fysiska kropp och känslor och tankar, där påverkan sker i 
flera riktningar. Mental aktivitet och motoriska kroppsrörelser är sammanlänkade (Halprin, 
2003). 
 
Ett annat viktigt begrepp är synestesi, att en sinnestimulering kan väcka förnimmelser som 
egentligen är relaterade till andra sinnen (Gabrielsson, 2008, s. 456). Till exempel finns det 
människor som kopplar vissa färger till speciella personer, eller veckans dagar.   
Synestesi handlar alltså om att koppla samman sinnena för att öka upplevelsen och 
förståelsen, men också om vår strävan att skapa ett helhetsintryck av den stimulans som når 
oss.  
 
Inom EXA är övergångarna mellan olika konstnärliga språk, så kallade intermodala 
övergångar (Apelmo 2008, s. 19), och därmed även mellan olika sinnesintryck, ett centralt 
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förhållningssätt. Genom dessa kan vi förstärka och fördjupa upplevelsen, söka nya uttryck 
samt öka förståelsen (Knill, 2005, s. 125).   
 
Följande fyra aspekter – fält – samverkar när det gäller konstens möjligheter sett i det 
intermodala perspektivet när vi arbetar med EXA (Levine, 2005, s. 45).  
 
1) Den Interpersonella – mellanmänskliga – aspekten.   
Konsten erbjuder unika interaktioner mellan gruppmedlemmar. Vi kan göra gruppen synlig, vi 
kan göra en bild av gruppen eller lyssna till den. Dansen och rörelsen skapar relationer och 
samhörighet i gruppen. Kort sagt, de konstnärliga språken reglerar kommunikationen mellan 
de olika medlemmarna på ett unikt sätt. 
 
2) Den intrapersonella – individuella – aspekten.   
Vi har olika relation till de olika konstnärliga modaliteterna. I och med det är upplevelserna 
subjektiva. Detta handlar såväl om medfödda som kulturella aspekter. Vi känner oss mer eller 
mindre ”hemma” i de olika konstnärliga språken.  
 
3) Den rituella – transpersonella –  aspekten.   
Konsten har alltid varit central i rituella sammanhang. Det kan handla om de ramar som sätts i 
en grupp, att använda sig av specifik musik eller dikt varje gång man träffas. Riten skapar på 
så sätt en känsla av igenkännande, en känsla av trygghet. 
 
Här handlar det också om konstens förmåga att vara bärare av gemensamma upplevelser och 
på så sätt skapa sammanhållning.  Detta ser vi ofta i religiösa sammanhang. Konsten har i 
dessa fall ett ”tydligt budskap”, de ger deltagarna en likartad upplevelse. 
 
4) Den synestetiska aspekten.   
Konsten är till sin natur intermodal. När vi uttrycker oss i musik är hela kroppen engagerad, 
på samma sätt när vi skapar en bild. Att betrakta en bild är en visuell upplevelse, medan själva 
skapandet är sensomotoriskt.  
 
Bara det faktum att vi rörs och blir berörda, av konsten ligger inom sfären av intermodalitet. 
Kopplingarna mellan de konstnärliga språken och sinnesmodaliteterna är oändliga! 
 

5.1.2. Imagination 

Imaginationen, eller vår inre föreställningsförmåga, är ett annat centralt begrepp i EXA. Av 
tradition tänker vi oss den förmågan främst kopplad till bilder, att visualisera. 
Imaginationsförmågan är mer än detta, den är en förspråklig företeelse. Allt vad vi gör, 
förnimmer, säger, har sitt fundament i psykiska bilder (Levine, 2005, s. 39). Imaginationen är 
intermodal. 
 
Detta föranleder oss att tydliggöra distinktionen mellan de 3 verkligheter vi rör oss i, den 
bokstavliga (literal) verkligheten, den imaginära (imaginal) verkligheten och den verkande 
(effective) verkligheten (Apelmo 2008, s. 22ff; Levine, 2005, s. 41). 
  
Den bokstavliga verkligheten. 
Detta handlar om vår dagliga verklighet som vi uppfattar den med våra sinnen. Oftast är det 
detta vi menar med ordet verklighet, det reella, det som vi ibland nämner som objektivt. 
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Den imaginära verkligheten. 
Detta är den värld som möter oss i drömmar, dagdrömmar, fantasier och vårt konstnärliga 
skapande. Det som är omöjligt i den bokstavliga verkligheten kan vara helt naturligt i den 
imaginära verkligheten, till exempel att vi i våra drömmar kan uppleva och göra de mest 
fantastiska saker.  
Den imaginära verkligheten spränger våra gränser, den överraskar oss.  
 
Den verksamma verkligheten. 
Detta begrepp syftar på det materiel som kommer till oss från det skapade, både vad gäller 
den bokstavliga såväl som den imaginära världen. Detta lever vi med dagligdags Böcker, 
musik, film påverkar oss på mer eller mindre kraftfulla sätt. Naturligtvis ska vi inte begränsa 
denna verklighet till konsten, utan denna verklighet uppstår i möte med allt som vi påverkas 
av och påverkar. 
 
Konsten, eller annat vi möter, är inte i sig bärare av denna verklighet, utan denna verklighet 
uppstår i mötet med mig, i en relation av ”subjekt - subjekt”. Här är det viktigt att betona den 
kontextuella aspekten, att denna verklighet är kulturellt betingad (Levine, 2005, s. 51).  
 
Dessa olika verkligheter är beroende av varandra, de kan inte existera var för sig. Samtidigt 
får den verksamma verkligheten en särställning inom EXA.   
 

5.2. Leken och lekområdet  

Tidigare forskning kring lek och lekens betydelse är viktig att lyfta fram. Forskningen kring 
leken och dess betydelse i sammanhang av psykoterapi, fick sitt genombrott tack vare 
barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicot. Redan på 1970-talet myntade han 
begreppet lekområde (även kallat mellanområde samt övergångsområde) (Winnicot, 1971). 
 
Lekområdet kan närmast beskrivas som det område som finns mellan två, eller fler, individer. 
Det område som varken är du eller jag, men som ständigt formar och formas av oss. Där 
blommar vår nyfikenhet och kreativitet. Allt som rör detta lekområde handlar om att främja 
utveckling och skapa relation. Det aktiverar oss både fysiskt och psykiskt samt är intimt 
kopplat med vår fantasi, våra drömmar och vår föreställningsförmåga. 
 
 Det är enbart i lekandet som barn och vuxna kan vara kreativa, och det är enbart 
 genom kreativiteten som man kan finna självet. (Winnicot, 1971, s. 92) 
 
Lek främjar utveckling då barnet genom den övar sig inför vuxenblivandet genom olika 
rollekar, bland annat. Utvecklingen befrämjas också då leken alltid innefattar delar av att 
erövra ny kompetens. På så sätt blir leken grunden för vår frigörelse, vår drivkraft till att bli 
självständiga. 
 
Att leka handlar ofta om en läkande process, leken öppnar upp för möjligheter att bearbeta 
olika upplevelser. Genom leken kan barnet skapa en nödvändig distans samt ge form åt 
upplevelser som annars inte går att forma. Detta i sin tur gör att en lek aldrig behöver tolkas 
eller förstås. Den blir bärande och meningsskapande i sig själv (Winnicot, 1971).  
 
Koncentration är en annan viktig ingrediens i leken. Trots det är leken sällan målstyrd. Tillit 
är ett annat nyckelord då barnet genom leken utforskar sina gränser och omvärldens. Detta 
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utforskande innebär ett möte med det som hittills varit okänt för barnet och all förändring 
innebär ett visst mått av mod, att våga förlora fotfästet för en stund. Tilliten är både en 
förutsättning (trygg anknytning) men också något som kan utvecklas i leken.  
 
Winnicot nämner också vikten av att ta in vår kultur som en del av vårt lekområde. 
Människan är lika med människa plus summan av hennes kulturella upplevelser, allt som 
finns i det gemensamma förrådet av nedärvda traditioner som vi kan hämta upp. 
 
 Det är dessa kulturella upplevelser som ger människan den kontinuitet som når över den 
 personliga existensen. De kulturella upplevelserna är en direkt fortsättning på leken. 
 (Winnicot, 1971, s. 158) 
 
Winnicot leder sina tankar så långt att han lägger själva upplevelsen av att vara en individ 
inom ramen för lekområdet. 
 
 Vi upplever livet på övergångsfenomenens område. I den spänningsladdade 
 sammanflätningen av subjektivitet och objektiv iakttagelse i ett område som ligger 
 mellan individens inre verklighet och den gemensamma verkligheten hos den värld som 
 ligger utanför individen. (Winnicot, 1971, s. 107) 
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson har forskat kring leken och skriver i sin bok "I lekens värld": 
  
 Den som tror att lek bara är lek, bedrar sig. Lek är skapande av ordning och 
 koncentration. Lek, liksom konst, myt och teori är människans försök att förstå 
 tillvaron. Livet är förvirrat och utan ordning, men vi går under om vi ger upp 
 vår strävan efter sammanhang, struktur eller någon sorts fast punkt. All konst är 
 sträva efter form, att bringa ordning i kaos. (Knutsdotter 1998, s. 55) 
 

5.3. Det salutogena perspektivet – KASAM  

Det salutogena förhållningssättet har sin teoretiska förankring i Aaron Antonovskys forskning 
rörande KASAM - känsla av sammanhang. 
 
Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel. Han är 
en av de första att ta det salutogena perspektivet i sin forskning rörande människan och 
hennes välmående. Ett salutogent förhållningssätt handlar om att fokusera på de faktorer som 
gör oss friska (Antonovsky, 1987, sid. 19). 
 
Själva begreppet KASAM står alltså för känsla av sammanhang och Antonovsky beskriver 
själv begreppet så här: 
 
 Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
 man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att 
 1. de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
 förutsägbara och begripliga, 
 2. de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer 
 på en finns tillgängliga, och  
 3. dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 
 (Antonovsky, 1987, s. 46) 
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KASAM handlar således om i vilken utsträckning vi upplever vår omgivning och det vi möter 
som begripligt och hanterbart, att vi har de resurser som krävs för att möta dessa och att detta 
känns meningsfullt. Tillsammans skapar dessa känslan av att vi befinner oss i ett 
sammanhang. Dessa 3 huvudord – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – står i 
relation till varandra och måste ses i ett helhetsperspektiv. De innefattar dessutom hela 
livssituationen (Antonovsky, 1987). 
 

5.4. Terapeutiskt – Psykoterapeutiskt perspektiv  

Skaparkvällarna är inte en terapeutisk verksamhet, samtidigt nämnde jag i kapitel 2, gällande 
mina antaganden, konstens läkande aspekter.  
 
Låt oss därför stanna upp en stund vid själva begreppet psykoterapi. Hur definierar vi själva 
ordet? Detta blir även viktigt i relation till den diskussion som följer. Författaren Daniel Stern, 
som jag redan hänvisat till, har ett sätt att relatera till begreppet psykoterapi som tilltalar mig. 
Dels att han betonar det mellanmänskiga mötet, det vill säga att han inte skiljer på det goda 
mötet i allmänhet och mötet i terapirummet (Stern, 2005, s. 91f). Den andra aspekten som 
tilltalar mig är att han betonar vikten av att uppleva och inte enbart förstå. Förändring grundar 
sig på levd erfarenhet, att enbart förstå räcker inte (Stern, 2005, s, 17).  
 
Stern beskriver i boken ” Ögonblickets psykologi” (2005) det speciella mötet som skapar ”nytt 
sätt att vara med andra”. Det mötet sker på både implicit och explicit nivå och samspelet där 
emellan beskriver han kortfattat:  
 
 Bilder, känslor, intuitiva uppfattningar inom den implicita domänen måste översättas 
 till den verbala explicita domänen… och i motsatt riktning måste ord översättas till 
 bilder, känslor och intuitiva uppfattningar. (Stern, 2005, s. 194) 
 
Med implicit nivå menas enkelt utryckt vår kunskap (vetande) som ligger på en nivå som i 
huvudsak är omedveten. Den rör kroppsrörelser, affekter, sinnesförnimmelser, vår motivation 
med mera (Stern 2005, s. 135 och framåt). Explicit nivå är alltså motsatsen.  
 
Harlene Andersen skriver följande i boken "Samtal, språk och möjligheter": 
 
 Terapi ses som en speciell form av social diskurs och kan bäst beskrivas som ett 
 målinriktat samtal (möte), vars syfte är att skapa en miljö som underlättar en process 
 där klient och terapeut tillsammans frambringar och konstruerar mening som leder till 
 nya livsberättelser och därmed ny handlingsförmåga. Genom dialog framträder nya 
 möjligheter. (Andersson, 2006, s. 73) 
 
Både Andersen och Stern betonar den narrativa aspekten, att i psykoterapi iscensätta sin 
livsberättelse, men också möjligheten att omformulera den (Stern 1985, s. 36). Livsberättelsen 
gestaltas och iscensätts – den blir inte läst – så gestaltandet som gestaltande är av största vikt 
(Andersson, 2006, s. 225ff).  
 
Det i sin tur öppnar upp för en annan slags meningsfullhet där vi fördjupar upplevelsen, inte 
enbart förståelsen. Här kan vi dessutom se den terapeutiska processen mer utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv, än ett naturvetenskapligt.  
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 Förändring grundar sig på levd erfarenhet. Att verbalt förstå, förklara eller berätta något 
 räcker inte i sig för att få till stånd en förändring. Det måste också finnas en faktisk 
 erfarenhet, ett  subjektivt levt skeende. (Stern, 2005, s. 17) 
 
Denna faktiska erfarenhet som Stern skriver om är det vi i andra sammanhang benämner att 
vara här och nu, eller att vara kvar i det nuvarande ögonblicket.  
 
Vi får en fin jämförelse från musiken av Stern, när han skriver om Beethovens femte symfoni, 
de inledande berömda 4 tonerna. Denna figur återkommer i flera skepnader genom den första 
satsen och varje gång denna fras hörs, skapas en djupare förståelse och upplevelse av det som 
tidigare hörts. Det skapas ingen generalisering genom upprepandet, utan en utvidgning, 
breddning. Stern kallar detta "ett utvidgat nuvarande ögonblick" (Stern, 2005, s. 212). 
 
I ett utvidgat nuvarande ögonblick av detta slag blir det förflutna en aktiv bakgrund mot 
vilken aktuella händelser kan speglas.  
 
Sterns tankar om psykoterapi kan sammanfattas i hans mening: 
 
 Med betoning på implicita upplevelser snarare än explicit innehåll blir målet för terapin 
 mer att fördjupa och berika upplevelsen och mindre förstå dess mening. (Stern, 2005, s. 
 226) 
 
Centralt för denna studie blir den tidigare forskning som rör Uttryckande Konst (EXA). Där 
hämtas kunskap om konstens betydelse för människan, gällande såväl sociala som 
psykologiska aspekter. Dessa aspekter får en tydligare, samt mer fördjupad, förståelseram 
genom forskningen kring leken samt KASAM. Som komplement till detta behövs den 
renodlade utvecklingspsykologiska och psykoterapeutiska forskningen för att få större 
förståelse för de specifika detaljer rörande konstens möjligheter i denna studie. 
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6. Vetenskapligt perspektiv 

6.1. Hermeneutik och fenomenologi 

I analysen av mina intervjuer har jag inspirerats av ett hermeneutiskt förhållningsätt.  
Hermeneutik handlar om att tolka, att genom reflektion få en djupare förståelse för materialet. 
Hermeneutik blir på så sätt en kvalitativ metod som jag använder i analyser och tolkningar av 
mina resultat. 
 
Ordet hermeneutik kommer från den grekiska guden Hermes som var gudarnas budbärare. 
Enligt de Grekiska gudasagorna överförde han inte budskapen mellan sändare och mottagare 
ordagrant, utan budskapen omformulerades via Hermes egna tolkningar av budskapens 
innehåll. Vi kan anta att Hermes gjorde sin tolkning utifrån de egna erfarenheterna, samt 
utifrån ett tänkt mottagarperspektiv.  
 
Fenomenologi handlar om min direktkontakt med världen, den primära erfarenheten, hur jag 
upplever denna. Upplevelsen sker genom min perceptionsförmåga och fenomenologin svarar 
på frågan "vad" jag upplever och handlar alltså inte om observation utan om själva 
upplevelsen. Att beskriva denna upplevelse handlar ofta om att kliva in i metaforernas och 
poesins värld. Där kan vi om möjligt hitta essensen av det vi upplever. 
 
För att kunna tolka och förstå krävs en förförståelse. Förförståelsen finns i exempelvis i 
traditionen, kulturen, tidigare kunskap etcetera. Tolkningen blir således en subjektiv akt som 
görs utifrån en viss aspekt (Ödman, 2007, s. 71). 
 
Genom förförståelsen får min studie en tydlig riktning, eftersom den blir det raster genom 
vilket den nya förståelsen frambringas. Förförståelsen skapar en tydlig problematisering och 
ger således ledtrådar i sökandet efter en vidgad vy. 
 
Den tolkningsprocess som sker mellan min förförståelse och den nya förståelsen kallas 
dialektik. I det dialektiska arbetet växlar fokus mellan delar och helhet. Ödman liknar arbetet 
med att lägga pussel. Enskilda bitar ger helt nytt perspektiv på helheten, men helheten hjälper 
mig att se var enskilda bitar passar in. Genom denna växelverkan mellan delar och helhet 
erhålls en fördjupad insikt om innehållet, den "hermeneutiska cirkeln" (Ödman, 2007). 
 
Fenomenologi används i studien då målet med denna är att genom intervjuerna fånga de 
enskilda deltagarnas upplevelser gällande skaparkväll. Det fenomenologiska perspektivet blir 
ett reduceringsarbete (Apelmo, 2008) där processer och upplevelser bryts ner, för att på så sätt 
hitta den kärna, essens, som dessa upplevelser består av. Genom det arbetet når vi de 
grundläggande erfarenheterna i livet, de erfarenheter som nås via perceptionsförmågan.   
 
I studien finns det fenomenologiska perspektivet i två olika nivåer. Dels det fenomenologiska 
perspektivet för de deltagare som intervjuas, dels mitt egna fenomenologiska perspektiv i 
arbetet att tolka intervjuerna.  
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7. Undersökningsmateriel 

7.1. Verksamheten vid Skaparkväll 

Bakgrunden till verksamheten Skaparkväll finns i de samtal som fördes redan hösten 2005 
mellan några av de anställda i den församling där denna studie är gjord. Samtalen rörde 
möjligheterna att starta en ny verksamhet med fokus på konstärliga uttryck i enlighet med  
traditionen kring Uttryckande konst (EXA). Redan från början bestämdes att verksamheten 
skulle vara öppen, omfatta många konstnärliga uttryckssätt –  modaliteter – vara en 
mötesplats för människor att möta sig själva och andra, i konsten. Ett intermodalt 
förhållningssätt skulle finnas mellan de olika uttryckssätten i deltagarnas skapande. 
 

7.2. Skaparkvälls upplägg 

Här följer en kort beskrivning av hur verksamheten med Skaparkväll är upplagd.  
 
Varje torsdag under terminerna samlas deltagarna klockan 18.30. Slutpunkt för kvällen är 
21.30. Inledningen sker i kyrkorummet, stolar är placerade i en halvcirkel längst fram i 
kyrkan. Två kandelabrar med levande ljus finns på golvet.   
 

7.2.1. Musik 

Det första momentet handlar om musiklyssning. Musiken, en eller flera spår, tar oftast cirka 
10 – 14 minuter. Musiken hämtas från en mängd genrer och kan vara både instrumental, 
innefatta röst eller en kombination av båda. Dock får det vid inslag av sång inte vara ett språk 
som någon av deltagarna kan, då detta styr upplevelsen i för stor grad.  
Efter att vi lyssnat på musiken ges utrymme att under någon minut dela upplevelsen i par eller 
mindre grupper, där man sitter. Därefter en avslutande reflektion i stora gruppen, där var och 
en ges möjlighet att dela tankar och upplevelser. 
 

7.2.2. Kropp och rörelse 

Därefter sker en förflyttning till undervåningen, till den ateljé som ställts i ordning. Samtliga 
deltagare samlas i en cirkel och var och en säger sitt namn. Till det ges varje gång en liten 
uppgift, till exempel: 
 

- Ett semesterminne. 
- Något jag längtar efter. 
- Det bästa med hösten. 
- Om jag vore ett djur vore jag… 

 
Efter det momentet följer en stunds uppvärmning av kropparna. Antingen genom rörelse, 
aktivitet eller genom en stunds avspänning och fokusering. 
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7.2.3. Skapande 

Här ges utrymme att gå in i skapande. I huvudsak handlar det om att måla, men några väljer 
att även arbeta med ord, oftast dock som komplement eller vidareutveckling av sitt 
bildskapande.  27 stafflier finns att tillgå och de som inte får plats vid ett sådant, eller av 
annan anledning väljer bort det, sitter vid något av de runda borden som finns i ateljén. 
 
Lokalen är välförsedd med pappersark i olika storlekar, penslar, svampar, ritkol, akrylfärger, 
oljekritor, färgpennor och annat som kan vara användbart i skapandet.  
 

7.2.4. Delande 

Här delas samtliga deltagare in i mindre grupper om 3 – 5 personer. Vars och ens bild i den 
lilla gruppen besöks. Den som har skapat bilden, konstnären, berättar så mycket, eller så lite 
den vill. Utgångspunkten är: ”Vad berättar bilden?” 
Därefter ställs frågan: 
 

- Vill du ha våra tankar och frågor kring bilden? 
 
I det allra flesta fall vill personen det och ett samtal formas. Ett samtal som naturligtvis blir 
väldigt olika beroende på gruppen, bilden och sammanhanget i övrigt. Utgångspunkten är att 
individen tar ansvar för sina egna associationer. Dessa hämtas från vars och ens inre vilket 
innebär att deltagarna "lånar" den andres bild, gör den till sin.  
 

7.2.5. Avslutning 

I samband med avslutningen samlas gruppen återigen i kyrkorummet, i halvcirkeln. Alla 
bilder läggs på golvet, i mitten. Här finns utrymme för improvisation, både vad gäller text och 
musik. Möjlighet finns att ställa sig på ”scenen”, dela tankar och reflektioner eller få 
ytterligare respons av gruppen på det man skapat. I lokalen finns en del instrument att tillgå, 
vilka ibland används av deltagare för improvisatoriska inslag. Här blandas bilder, poesi, 
rörelse och musik. 
 
Kvällens sista moment brukar innehålla en gemensam aktivitet, ett gemensamt uttryck, för 
hela gruppen. Ofta sker det genom att hela gruppen ställer sig i cirkel runt bilderna, låter 
rösterna ljuda i ton och/eller ljud, eller att vi står helt tysta. 
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8. Bearbetningsmetod  

Bearbetningsprocessen inleddes med att jag läste igenom alla intervjuer, efter att dessa 
sammanställts och renskrivits. På så sätt fick jag en första, preliminär, bild och uppfattning av 
materialet som helhet. Efter några ytterligare genomläsningar samlade jag in centrala ord och 
meningar, det Ödman kallar meningsbärande enheter (Ödman, 2007). Utifrån dessa enheter 
satte jag samman 4 teman: 
 
Struktur – utmaningar – befrielse – överraskningar. 
 
Dessa teman blev för mig centrala i arbetet att närma mig förståelsen gällande dessa personers 
upplevelser. Genom att belysa intervjuerna genom dessa 4 teman fick jag vad man skulle 
kunna kalla ett koncentrat. Belysningen är gjord horisontellt – varje tema för sig. 
 

9. Resultatredovisning 

9.1. Strukturen   

Även om inte själva ordet struktur sägs i intervjuerna, är det ett tema som blir kvar hos mig 
efter genomläsningarna av materialet. Strukturen handlar mycket om själva formen, att vi har 
samma ordning genom kvällen vad gäller musiklyssning, kropp och rörelse etcetera. 
Samtidigt handlar strukturen om det förhållningssätt vi som ansvariga har satt, att det aldrig 
kan bli fel i skapandet, att vi speglar våra egna liv i varandras bilder, vikten av att våga leka 
och känna sig fri.  Struktur handlar även om många andra aspekter, såsom rummet, 
materialtillgång, tidsaspekten samt en rad andra faktorer.  
 
Fredrik talar om formen i stort, att vandra från musiklyssning till kropp och rörelse, vidare till 
bildskapande. 
 

 Det känns gott att öppna upp med musiklyssning, musiken öppnar upp. Ofta har jag inte 
 bestämt vad jag ska måla… musiken gav öppning… öppna dammluckorna… sedan går 
 det i varandra… som att skala en lök… att gå vidare till kroppen känns bra… kropp och 
 psyke hänger ihop. Ibland vill jag inte gå vidare… jag vill bara måla, eller skriva… men 
 där är det bra att ni styr… att alla ska vara med på allt…  

 
På en gång som Fredrik talar om vikten av ha denna fasta struktur, talar han i nästa mening 
om fördelen med det ”mållösa” i arbetet: 
. 

 I de sammanhangen (näringslivet) handlar det ofta om att först skaffa sig en målbild… 
 vart vill jag komma?... var vill jag befinna mig om si och så många år… sedan kan man 
 med hjälp av till exempel visualisering arbeta med detta mål… här blir det 
 annorlunda… något annat… vi kan landa i vad som helst när vi arbetar på det här sättet. 
 Jag tror mycket av det här arbetssättet skulle kunna vara fruktbart för människor i 
 många sammanhang… arbetslösa… utveckling och stimulering inom näringslivet… 

 
Gunilla talar om strukturen som en slags ritual. Här säger hon något om det första momentet, 
musiklyssningen: 
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 Det öppnar rummet, öppnar gruppen…vi landar, vi ser varandra….jag öppnar mina 
 sinnen… vi öppnar gruppen och samtidigt sluter vi den för omvärlden…en viktig 
 ritual… 

 
En annan aspekt av strukturen är själva rummet Gunilla lägger in begreppet "Helighet". 
Heligheten handlar dels om rummet, ”Lokalen ger en laddning, det är inte som på ABF” som 
Gunilla uttrycker det. Det har också stor betydelse att sitta i en cirkelform, och med många 
levande ljus, tycker hon. Mörkret och ljuslågorna ger en koncentration. Heligheten handlar 
också om förhållningssättet till kvällen som helhet. 
 

 Du kan inte göra fel i skapandet…den öppenheten och mottagligheten för mig som 
 person ger en känsla av helighet… skapar en möjlighet hos mig för öppenhet... säger 
 Gunilla för att sedan fortsätta: Jag vill blanda saker… kropp, rörelse, bild och ord… det 
 som kommer kan få uttryckas oavsett form. 

 
Vidare säger Gunilla: 
 

 Det är otroligt stimulerande att det är så fritt, man kan komma när man vill, det är inga 
 krav på närvaro, prestation eller så. Jag får också med mig oerhört mycket av att se och 
 höra vad de andra gör.  

 
När jag pratade med Anna berättade hon om känslan av delaktighet, vikten av att måla 
tillsammans, ta del av andras upplevelser av bilderna. Hon beskriver också hur bildskapandet 
blev annorlunda under skaparkvällarna, jämfört med skapandet utanför.  
 

 Jag tycker om de ”fula bilder” jag gjort här… mer än de ”snygga bilderna” utanför… 
 det ligger mer i de fula… det som spontant kommer för mig, får komma ut på 
 papperet… allt det jag inte satt ord på lägger jag in i bilderna… jag är reserverad med 
 känslor… men jag kan visa mina bilder och på så sätt bli öppen med mina känslor… 
 alla bilder speglar mig… 

 
 

9.1.1. Sammanfattande tolkning 

Min förståelse av dessa människors upplevelser är att strukturen i skaparkväll är central på 
många sätt. Den verkar skapa en slags trygghet både för individen och gruppen. Å andra sidan 
verkar den också utmana, exempelvis när Fredrik talar om att han ibland "inte vill gå vidare".  
 
Fredrik talar om "musiken gav öppning" i relation till det han senare skapade. Å ena sidan är 
musikmomentet det som ligger först under kvällen och på så sätt är det naturligt att den 
öppnar upp. Samtidigt finns tolkningsmöjligheten att det är just musiken - själva fenomenet - 
som "ger öppning". Jag tror mest på det senare, att det är musikens kvalitéer som ger denna 
känsla av öppning, oavsett var den ligger i strukturen. 
 
Strukturen för kvällen verkar skapa en känsla av både krav och kravlöshet. Krav att följa den 
fasta formen med de olika moment som ingår, och samtidigt en kravlöshet i själva skapandet.  
Kravlösheten i själva skapandet verkar kopplad till förhållningssättet, "att det inte kan bli fel i 
skapandet" som Gunilla uttrycker det. Utöver det nämns också kravlösheten i att "inte behöva 
komma".  
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Fredrik talar om "en annan målbild", att vi kan landa "var som helst här" vilket jag finner 
intressant. Han talar om att vi ofta har "målbilder" innan vi startar med något, men inte i detta 
sammanhang av skaparkväll, vilket verkar vara positivt för honom. En möjlig förståelse av 
detta är att närma sig leken, att se detta som ett utforskande fält, där processen – leken – är i 
centrum, inte det som ska produceras. 
 
En intressant aspekt på strukturen är själva rummet, "lokalen ger laddning" säger Gunilla. 
Rummets betydelse verkar vara av vikt. Här finns naturligtvis både medvetna och omedvetna 
aspekter och framför allt mycket personliga erfarenheter som spelar in. Tidigare erfarenheter 
av kyrka och kyrkorum sätter sin prägel på de enskilda deltagarnas upplevelser.  
 
Strukturen handlar om återkommande moment, att ha en fast form för kvällen. Gunilla talar 
om detta som en "rit", att det skapas "koncentration". Det verkar vara en tydlig koppling 
mellan strukturen och trygghet. Dels verkar riten ha ett värde i sig, dels verkar den öppna upp 
för andra aspekter, där trygghetsupplevelsen och friheten i skapandet verkar vara det mest 
framträdande.  
 

9.2. Utmaningar 

Alla fyra personer pratar om utmaningar och dessa utmaningar verkar vara något som i 
huvudsak är positiva. Jag uppfattar dessutom att många av utmaningarna har tydligt samband 
med de möten som uppstår med övriga deltagare. Gunilla pratar om att hon "vågade ge sig 
hän, trots att rummet var fyllt av andra personer". Anna är tydligast då hon uttrycker: 
 

 Utmaning! Första gången blev jag rädd… det var människor som inte håller sig inom 
 ramarna… ställer sig upp och låter (Anna syftar på avslutningarna i kyrksalen) jag var 
 inte van vid att vuxna leker på det sättet… jag minns att min pappa blev skeptisk när jag 
 berättade… att jag hamnat i någon konstig sekt…(skratt). 

 
Samtidigt verkar det finnas ett annat perspektiv av temat utmaningar, där individer utmanats 
av sig själva. Johan säger att det "känns bra att utmana sig själv, hitta nya uttryck". Fredrik 
talar om att det varit lätt att "undvika prestationskraven och i och med det underlättat att 
utmana sig". Fredrik uttrycker också, som jag redan nämnt, att strukturen utmanar: 
 
 Ibland vill jag inte gå vidare… jag vill bara måla, eller skriva… men där är det bra 
 att ni styr. 
 
Johan berättar om en, för honom, viktig bild. En bild med mycket rött, som han rivit i. Inte 
förrän under arbetets gång förstod Johan att den handlade om aggressivitet. 

 
 Jag har aldrig kunnat uttrycka min aggressivitet... 
 
I Annas fall får utmaningen ytterligare en dimension de verkar komma från henne själv, men 
via den egna bilden. Hon säger:  
 

 Det blev bilder med halva ansikten… upptäckte att jag va på väg att bli sjuk 
 igen… ”weird” att inte veta vad jag känner förrän det kommer på papper… 
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Annas berättar vidare om hennes reaktion, hon försökte hitta sätt att måla som inte "skulle ge 
känslomässiga intryck". Efter någon vecka kunde hon inte värja sig längre, utan accepterade 
att sjukdomen kommit tillbaks.  
  

9.2.1. Sammanfattande tolkning 

Utmaningar är något som dessa personer verkar uppfatta som positiva. De kommer både från 
dem själva, men även i mötet med andra deltagare samt i mötet med de bilder som de själva 
skapat. För att kunna utmana sig, eller bli utmanad behövs en grundläggande trygghet, men 
vad skapar denna trygghet? Dels finns kopplingar till strukturen i skapandet, den 
återkommande formen, men även andra aspekter såsom närvaro över tid, förmåga att sätta 
gränser, det egna modet.   
 
Dessutom kan vi fråga oss om utmaningar är viktiga, och i så fall varför? Min förståelse är att 
dessa personer upplever sig ha vuxit genom dessa utmaningar. Med att växa menar jag ta 
större plats (Gunilla och Anna), mindre krav och mindre målstyrt (Fredrik), större acceptans 
(Anna).  Ingen av de intervjuade ger några reflektioner kring detta, vilket försvårar 
tolkningsarbetet. 
 

9.3. Befrielse 

I intervjuerna framträder många exempel på det som jag skulle benämna som en känsla av 
befrielse. Det handlar om upplevelser av "hur saker lyfts av en", att "få återkoppling av andra" 
eller uttryck som "jag behöver inte vara orolig". Ett exempel är Fredriks berättelse om sin 
mamma, hennes alkoholproblem, känslan av att vara bestulen på barndomen. Han målar först 
en bild, sedan skriver han en dikt, som i sin tur inspirerar honom till en ytterligare bild, kallat 
"himmelsfärden": 
 

 Jag har aldrig uttryckt något liknande! Den betyder så mycket… själva energin… 
 själen… energin går uppåt… Hela processen fick mig att släppa något av min barlast! 
 Här blir upplägget så bra! Här går vi in och leker! 

 
Fredrik pratar vidare om detta, hur sorgen efter mammans död fått ny betydelse, hur befriande 
och överraskande hela upplevelsen varit. 
 
Fredrik har också ett annat exempel på känslan av befrielse, där han kopplar upplevelsen till 
att inte ha något tydligt mål med skapandet. Han jämför med näringslivet, där det 

 
 ...handlar ofta om att först skaffa sig en målbild… vart vill jag komma?... var vill jag 
 befinna mig om si och så många år… sedan kan man med hjälp av till exempel 
 visualisering arbeta med detta mål… här blir det annorlunda… något annat… vi kan 
 landa i vad som helst när vi arbetar på det här sättet. Jag tror mycket av det här 
 arbetssättet skulle kunna vara fruktbart för människor i många sammanhang… 
 arbetslösa… utveckling och stimulering inom näringslivet… 

 
Här återvänder jag till Johans berättelse, bilden med mycket rött, som handlade om 
aggressivitet. 

 
 Jag har aldrig kunnat uttrycka min aggressivitet… jag hade vänner som drogade på den 
 tiden… det var en befrielse att göra bilden! 
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Gunilla pratar om den förändringsfas hon är inne i, där gruppens respons verkar förstärka 
henne känsla: 
 

 Det känns som en bekräftelse på en diffus känsla inombords av att jag är inne i en 
 förändring. Det är skönt att få den återkopplingen så tydligt från de andra på 
 skaparkvällarna… det ger mig en känsla av kvitto på något som jag annars kan känna 
 mig orolig för.  

 
Själva den skapande processen verkar vara förenad med en känsla av befrielse. Förutom det 
jag skrev ovan, om Fredriks känsla av att "vi kan landa var som helst", berättar Gunilla hur 
hon vid ett tillfälle lät "känslan av att vara 3 år få råda". Gunilla målade med fingrarna och 
säger att "det var skönt att kunna och våga ge sig hän i målandet trots att rummet var fyllt av 
andra personer".  
 
Gunilla har ett sätt att uttrycka sig som jag fastnar för, när det gäller hur bilderna växer fram. 
Hon säger vid några tillfällen hur "bilden går före", eller att bilden "styr" 
 

 Mitt liv är på väg att förändras. Vet ej vart jag är på väg… bilderna går före! Jag 
 kommer att bli hel... Känner tacksamhet! Skaparkvällarna hjälper mig… 

 
I relation till de egna orden säger hon: 
 

 Jag är väldigt van att hantera ord och skriva, och tycker om när bilderna och texterna 
 kan förenas, utan att jag använder huvudet och intellektet för mycket. Jag  försöker att 
 låta bilderna styra… att låta det som kommer upp få flöda som det vill…Det är roligt! 
 

Slutligen vill jag lyfta fram Anna. Hon uttrycker sig så här i relation till det egna skapandet 
och spontaniteten:  
 

 Jag tycker om de ”fula bilder” jag gjort här… mer än de ”snygga bilderna” utanför… 
 det ligger mer i de fula… det som spontant kommer för mig, får komma ut på 
 papperet… allt det jag inte satt ord på lägger jag in i bilderna… jag är reserverad med 
 känslor… men jag kan visa mina bilder och på så sätt bli öppen med mina känslor… 
 alla bilder speglar mig… 

 

9.3.1. Sammanfattande tolkning 

Känslan av befrielse verkar finnas både i relation till själva skapandet, men även i relation till 
de teman som vuxit fram ur det som skapats. Här finns, i mina ögon, berättelser av central 
betydelse för några av deltagarna. Fredriks sorgeprocess är möjligen den tydligaste, men även 
Johans berättelse om den egna ilskan, Gunillas upplevelse som "3-åring" samt Annas 
begynnande öppenhet med känslor.  
 
Befrielsen verkar handla om att få släppa taget om något, eller "barlasten" som Fredrik 
uttryckte det. Samtidigt verkar befrielsen handla om att få större utrymme (Gunillas 
upplevelse av 3-åringen, exempelvis), eller hitta nya sidor hos sig själv (Johans ilska). 
Dessutom finns känsla av befrielse kopplat till själva bildskapandet.  
 
Befrielse är en stark känsla och just upplevelsen i sig blir av största vikt. Samtidigt är det 
också av stor vikt att få dela dessa upplevelser med andra.  
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Den berättelse som mest fångar min uppmärksamhet är Fredriks. Hans berättelse ligger nära 
det jag skulle kalla ett "terapeutiskt" arbete, då det så tydligt handlar om en bearbetning av en 
längre sorgeprocess. Hans känsla av befrielse verkar tydligt kopplad till den skapande 
processen, där både musik, bild och ord verkar ha samarbetat.  
 
Samtidigt finns många tolkningsmöjligheter. Vi vet inte i vilken mån andra händelser och 
möten under kvällen spelat in i Fredriks bildskapande och känslomässiga upplevelse. En 
kommentar från en annan deltagare, en snabb blick på en annan persons bild, kan ha satt 
igång processer likväl som den egna bilden. Samtidigt kan vi bara gå på det Fredrik själv 
säger, alltså fokusera på den det han själv säger sig ha upplevt.  
 

9.4. Överraskningar 

Många av berättelserna handlar om att bli överraskad. Dessa överraskningar handlar i stor 
utsträckning om de egna bilderna. Överraskningsmomentet verkar komma i mötet med andra 
deltagare, men kan även handla om den enskilda personens möte med sig själv. I de fall det 
rör den enskilda personens möte med sig själv finns många exempel på att det kan handla om 
hur själva bilden kommer till, växer fram. Det finns också en tydlig koppling till ovanstående 
tema, det om befrielse. 
 
Ett exempel är Fredrik, när han berättar om bilden som handlade om mammans död. Jag har 
redan nämnt den processen under rubriken "befrielse", men här fokuserar jag på hur själva 
bilden växte fram:  
 

 Bilden kom ur musiken… jag slappnar av… musiken kommer… jag minns inte 
 musiken, men bilderna dök upp… inte en specifik bild utan en känsla… barriären 
 bröts… känslan mörkt och ljust… mörka färger… bara blev en kista… plötsligt 
 tyckte jag synd om mig själv! På ett lekfullt sätt hade jag plötsligt öppnat  upp… både 
 för mig och mamma. 

 
Även det som gäller Fredriks upplevelse av den sista bilden, den han kallar "Himmelsfärden", 
visar tydligt på en känsla av överraskning:    
 

 Jag har aldrig uttryckt något liknande! Den betyder så mycket… själva energin… 
 själen… energin går uppåt… Hela processen fick mig att släppa något av min barlast! 
 Här blir upplägget så bra! Här går vi in och leker! Hade någon sagt till mig att du ska 
 bearbeta din barndom hade jag inte kommit någon vart… 

 
Gunillas upplevelse av att ”måla som en 3-åring” har jag också nämnt. Även här finns tydlig 
upplevelse av hur hon blir överraskad. När Gunilla målat färdigt – bilden blev mycket svart - 
upptäckte hon att det fanns utrymme kvar, längst ner i bilden, som inte var fyllt. Där fyllde 
hon i med blå färg. 
 

 När jag hade gjort bilden upptäckte jag att det svarta, all ilska, inte gick ända ner… det 
 ljusblåa i kanten… att längst in är det lugn! Det gav mig tröst och styrka… jag behöver 
 inte vara orolig… det var så härligt att dela den bilden… 

 
En annan viktig bild för Gunilla är den som hon kallar ”porten”. Överraskningen är så stark 
att hon känner sig ” drabbad” av bilden:   
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 Den bilden drabbade mig... jag började i en form… gjorde en dörr… plankor… 
 handtag… i delandet ställer man sig vid sidan… folk kommenterar... "något svart 
 framför porten” minns jag att någon sa… KLONK kände jag… Herre Gud… jag 
 vågar inte gå igenom! 

 
Gunilla berättar vidare att hon står i känslan av att vara på väg i en ny fas i livet. Hur hon 
integrerar olika sidor hos sig, den yttre, effektiva kvinnan med den inre ”andliga, meditativa, 
intuitiva, sökande kvinnan”. 
 
Vidare berättar Gunilla det ”dyker upp” många symboler i bilderna: ”Jag målar inte dit dom, 
jag upptäcker… jag gör… waooh...!” berättar hon. 
 
Symbolerna är fönster, dörrar, solar, ljus, mörker, ”former som sträcker sig”. Symboler som 
för Gunilla får en religiös innebörd. 
 
Ibland gör Gunilla texter eller ord till sina bilder. Även här förstår jag att Gunilla överraskas 
av den egna processen: 
 

 Ibland kommer formuleringen snabbt, kanske redan under musiken, andra gånger dyker 
 teman och ord upp medan jag gör bilder. Jag är väldigt van att hantera ord och skriva, 
 och tycker om när bilderna och texterna kan förenas, utan att jag använder huvudet och 
 intellektet för mycket. Jag försöker att låta bilderna styra… att låta det som 
 kommer upp få flöda som det vill… Det är roligt! 
 

Eller när hon pratar om upplevelser från avslutningarna av Skaparkväll. Gunilla improviserar 
gärna med röst och kropp och någon av dessa upplevelser beskriver hon så här:  
 

 Vet inte hur jag ska uttrycka… improvisationer… när jag improviserar… fortsätter jag 
 med känslan från bilden… och från texterna… eller jag kan upptäcka att jag plockar 
 upp sådant som dykt upp i andras bilder… 

 
Anna har också tydliga exempel av överraskningar. I relation till en bild hon har med sig till 
vårt möte, berättar hon följande. Bilden är ett porträtt av ett ansikte. 
 

 Jag visar aldrig att jag är arg! Musiken vi lyssnade på den här gången (då bilden 
 skapades) var aggressiv… jag har haft en ”stalkerbrud” efter mig… bilden är färdig 
 innan jag målar… jag har en inre bild - laddad men samtidigt diffus… jag börjar alltid 
 måla ögonen… när jag målade runt ögonen blev ilskan tydlig! 

 
Som jag tidigare nämnt brottades Anna med sin sjukdom under denna period. Under samtalets 
gång berättar hon om den överraskning hon upplevde vid ett delande av bilderna, där en 
person såg så mycket av hennes problem kring sjukdomen i den bild Anna gjort, utan att 
personen kände Anna eller hennes sjukdom. 
 

 Jag blev förvånad att det syntes… men inte obehagligt. 

 

9.4.1. Sammanfattande tolkning 

Överraskningsmomenten är många och hänger ofta ihop med upplevelsen av befrielse, vilket 
jag ser som naturligt. Många av oss upplever överraskningar som något i huvudsak positivt. 
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Jag tycker mig se ett slags mönster, där överraskningen ofta kommer till följd av en längre 
eller kortare process. Fredrik talar om en "diffus känsla" som så småningom blev en bild. 
Gunilla pratar om överraskningen i delandet av bilder, där hon plötsligt inser något. Anna 
pratar om en "inre bild... laddad men diffus".  
 
Det verkar finnas en naturlig rörelse i många av överraskningsmomenten, där det diffusa tar 
form genom olika steg. Att överraskningen på en nivå är förberedd genom tidigare arbete, 
eller tidigare upplevelser.  
 
Även här är det lätt att se andra aspekter. Det vi kallar överraskningar kan ofta vara naturliga 
följder av vår egen förförståelse, att överraskningen i sig är mer naturlig än vad som först 
upplevs. Även här är fältet öppet för en mängd andra aspekter som kan påverka vår 
överraskning. Det är alltför många faktorer som kan vara inblandade i dessa upplevelser. 
 
Samtidigt är det av vikt för förståelsen av denna studie att tillåta oss tolka det som faktiskt går 
att tolka. I detta fall det som personerna faktiskt ger uttryck för. I det som sägs kan vi ana 
mönster i framväxandet av det som i slutänden upplevs som just en överraskning.  
 
 

10. Diskussion 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur enskilda deltagare upplever denna verksamhet 
och det är lätt att se det självklara, nämligen att de alla uttrycker mycket positiva erfarenheter. 
Utmaningen blir däremot att förstå de underliggande processer som är verksamma.  Dessutom 
väcks en hel del frågor och en kritisk analys är nödvändig. 
 
Först vill jag dock stanna upp vid de fyra teman som jag skrivit om.  
 

10.1. Struktur 

En tydlig struktur hjälper individen att uppleva sig själv som insatt i ett sammanhang 
(Antonovsky, 1987). Ett tydligt sammanhang hjälper oss att hantera och begripa de stimuli 
som når oss (Antonovsky, 1987). I strukturen finns också en tydlig rituell aspekt, eller den 
transpersonella aspekten (Levine, 2005). Strukturen sätter ramar som skapar igenkännande 
och därmed skapas även en trygghet för individen. Gunilla beskriver detta tydligt i intervjun 
när hon talar om musiken, att den "blir en viktig ritual", att vi "öppnar gruppen för varandra" 
och samtidigt "sluter den för omvärlden". Andra saker som nämns i intervjuerna som ligger in 
om det rituella området är deltagarnas tankar om lokalen, de levande ljusen, att vi ofta samlas 
i cirkelform med mera. 
 
Vi ser också det intermodala perspektivet tydligt i strukturen. Deltagarnas ord om "musiken 
som öppnar upp", "musiken som går före" är tydliga exempel på intermodaliteten i konsten 
(Apelmo 2008), (Levine, 2005). Musiken väcker något som inte blir tydligt förrän i 
bildskapandet. Mer om detta under rubriken "överraskning". 
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En viktig del av strukturen är det förhållningssätt som präglar Skaparkväll. Gunilla pratar om 
ett förhållningssätt som handlar om att "du kan inte göra fel i skapandet" och att "det skapar 
en möjlighet hos mig för öppenhet".  
 
Här finns en tydlig parallell till leken, att vi enbart kan vara kreativa i den fria leken 
(Winnicot, 1971). Att leka handlar dessutom om att skapa ordning och koncentration 
(Knutstdotter, 1989), men det är sällan som leken är målstyrd. Fredrik uttrycker att "vi kan 
landa i vad som helst när vi arbetar på det här sättet", till skillnad från det som han upplever 
som målstyrt inom exempelvis näringslivet.  
 
Det finns en koppling mellan struktur och frihet, då strukturen kan skapa trygghet och därmed 
frigöra vår kreativitet.  
 

10.2. Utmaningar 

Utmaningarna i intervjuerna har tydligt interpersonella aspekter – man utmanas av att andra 
är närvarande i rummet, eller av andras respons på det som skapas. Exempelvis Gunilla som 
säger att hon vågade måla som en 3-åring, trots "att andra var närvarande" i rummet.  
 
Utmaningarna har också tydligt intrapersonella aspekter – att man utmanas av sig själv. 
Vi har exempelvis Johan som uttrycker att det "känns bra att utmana sig själv" i 
sammanhanget av skaparkväll.  
 
Utmaningarna har också transpersonella aspekter – individerna utmanas av ramarna och  
formen. Exempelvis Fredrik som säger att ha ibland "inte vill gå vidare" utan bara måla, men 
att det är "bra att vi styr". 
 
Att ställas inför utmaningar är en del av livets realiteter och i intervjuerna framträder 
upplevelser av utmaning som något positivt, i huvudsak. Utmaningar förutsätter en känsla av 
trygghet och således finns en koppling mellan utmaningar och strukturen (se ovan – struktur). 
 
Att kunna möta utmaningar har också ett direkt samband med vår förmåga att hantera och 
förstå (begripa) det som sker om kring oss (Antonovsky, 1987). Genom utmaningarna ökar 
mina resurser att möta de stimuli som kommer både inifrån mig själv och utifrån. Mitt 
sammanhang kan vidgas (Antonovsky, 1987).  
 
Enligt Winnicot och andra teorier om leken, finns dessutom en tydlig koppling emellan 
utmaning och utveckling. I leken – kreativiteten – ges möjlighet till både utforskande av nya 
roller, bearbetning av upplevelser, testande av gränser med mera (Winnicot, 1971).  
 
Leken skapar dessutom en nödvändig distans till upplevelserna (Winnicot, 1971), vilket 
underlättar för oss människor. Denna aspekt är intressant i det intrapersonella perspektivet – 
ovan om Johan – att våga utmana sig själv. Bilden av ilskan ger en naturlig distans till själva 
fenomenet, som i sin tur underlättar för Johan att ta den till sig.  

10.3. Befrielse 

Känslan av befrielse finns både i relation till det egna skapandet, mötet med andra deltagare 
eller en kombination av båda.  
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Den tydligaste upplevelsen är, i mina ögon, den hos Fredrik. Han berättar i intervjun om de 
två bilderna – kistan och himmelsfärden – samt dikten, hur han i den processen fick ”släppa 
något av min barlast”.  Vi märker ett uttryck för en bearbetning av en central händelse och 
känsla av befrielse (släppa barlasten) sprungen ur ett helt omedvetet sammanhang. Den 
förvåning som denna process väcker, beskriver Fredrik så här: 
 
 Jag har aldrig tidigare uttryckt något liknande… den betyder så mycket… 
 
Här finns kopplingar till ett psykoterapeutiskt perspektiv. Vi kan se det utifrån det Stern 
skriver om utvidgat nuvarande ögonblick. Ett tema, en fras, upprepas många gånger. Varje ny 
upprepning sätts i relation till den tidigare och blir aldrig identisk med någon av de tidigare 
spelade eller visade. Upprepningen av temat ökar inte förståelsen, men fördjupar upplevelsen 
(Stern, 2004). Vi ser även en läkande process i detta. 
 
 Med betoning på implicita upplevelser snarare än explicit innehåll blir målet för 
 terapin mer att fördjupa och berika upplevelsen och mindre förstå dess 
 mening. (Stern, 2004) 
 
Vi får en tydligt narrativ aspekt, vi kan se hur både Fredrik och övriga deltagare iscensätter 
sina livsberättelser (Anderssen, 2006) genom det egna skapandet, samt i mötet med de andra 
deltagarna. Dessa berättelser vidgas, förändras och fördjupas genom dessa möten, samt skapar 
nya levda erfarenheter (Stern, 2004). 
 
Ett annat exempel är Johans berättelse om bilden med "ilskan", där han uttrycker sin känsla av 
befrielse i relation till den egna aggressiviteten, att han först nu kan uttrycka den. Även Johan 
är ett exempel på en vidgad livsberättelse, en berättelse som Johan inte bara gestaltar i bilden 
utan även upplever. Den faktisk erfarenhet, detta subjektivt levda skeende (Stern, 2004), är 
grunden för känslan av befrielse.  
 
Ur ett perspektiv av psykoterapi kan vi öppna upp för en annan slags meningsfullhet där vi 
fördjupar upplevelsen, inte enbart förståelsen. Här kan vi dessutom se den terapeutiska 
processen mer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, än ett naturvetenskapligt. Konsten blir i 
detta sammanhang inte bara en del av den imaginära världen, utan tydligt en del av den 
verksamma världen (Apelmo, 2008). 
 
 Förändring grundar sig på levd erfarenhet. Att verbalt förstå, förklara eller berätta något räcker 
 inte i sig för att få till stånd en förändring. Det måste också finnas en faktisk erfarenhet, ett 
 subjektivt levt skeende. (Stern, 2004) 
 

10.4. Överraskningar 

Ett moment i det jag tolkar in som överraskning i intervjuerna, är hur själva bilden växer 
fram. Fredrik berättar om bilden som handlade om mammans död, hur den växte fram. Han 
beskriver hur den "växer fram ur musiken", hur "musiken kommer", att han "inte minns 
musiken", men "bilderna dök upp", inte en specifik bild "utan en känsla". denna känsla, som 
Fredrik beskriver som "mörkt och ljust", bara "blev en kista".  
 
Överraskningarna är sprungna ur en tydlig process, där vi kan se kopplingen till det 
intermodala perspektivet. Bilden växer fram i en överföring mellan sinnen och känslor 
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(Apelmo, 2008). I Fredriks fall ser vi en överföring från musiken, till inre bilder, till en känsla 
som sedan tog sig utryck i bilder på papper. Dess övergångar både förstärker uttrycket och 
fördjupar den samma. Dessutom kan man nå en större tydlighet i själva uttrycket, eller ett 
tydligare fokus (Knill, 2005) och därmed också öka den egna förståelsen av själva 
upplevelsen. 
 
Dessa överföringsmekanismer är ett grundläggande sätt för oss att effektivt bearbeta 
information och kunna orientera oss i vår omvärld. Dessutom ger det oss förutsättningar för 
rikare upplevelser, då det öppnar för ett samarbete och sammankoppling mellan våra sinnen. 
 
Ett annat perspektiv är det synestetsiska, att en sinnestimulering kan väcka förnimmelser som 
egentligen är relaterade till andra sinnen(Apelmo, 2008). Genom synestesin kopplas sinnena 
samman, upplevelsen och förståelsen kan ökas. Dessutom skapas ett helhetsintryck av den 
stimulans som når oss. Att Fredrik ger uttryck för en överraskning är naturligt, då dessa 
intermodala processer sker på en nivå vi inte kan kontrollera, vi måste överraskas. 
 
Detsamma gäller även Gunillas berättelse om "dörren" eller Annas berättelse om hur hennes 
bild är "färdig innan jag målar". 
 
Överraskningsmomentet har även en tydlig interpersonell dimension då många uttrycker att 
mötet med den andre skapar överraskningar. Vi har exempelvis Gunillas berättelse om bilden 
med porten, där hon överraskades av de andras kommentarer.  
 

11. Studiens kvalitet – några kritiska aspekter  

Det finns ett par viktiga aspekter gällande kritik, som behöver lyftas fram, både vad gäller 
själva intervjuerna samt den diskussion som framställts. Dessa rör sig inom följande områden: 
 
- Hur intervjuerna utformades. 
- Intervjuarens roll. 
- Den egna förförståelsen. 
- Själva innehållet i intervjuerna. 
 

11.1. Intervjuerna och intervjuaren 

Att jag, som en av ledarna och initiativtagarna till själva verksamheten Skaparkväll, 
genomförde intervjuerna skapar begränsningar. Jag anar att de som intervjuats hade kunnat ha 
ett mer kritiskt förhållningssätt om intervjun skett med en mer objektiv person. Då de redan 
fanns band oss emellan genom kontinuerlig närvaro i skaparkvällarna kan man inte bortse från 
möjligheten att de som intervjuats medvetet eller omedvetet färgats av det faktum att den som 
leder intervjun är en av de som också leder själva verksamheten. Om intervjuerna genomförts 
av en annan, mer okänd, person hade materialet kunnat se annorlunda ut och därmed hade 
andra aspekter på upplevelserna framkommit.  
 
En begränsning är också det ringa urvalet. Det finns visserligen en spridning i ålder och kön, 
men samtidigt en homogenitet vad gäller faktorer som närvaro över längre tid, kulturell 
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bakgrund (alla svenskfödda), tidigare erfarenhet vad gäller konstnärligt skapande samt 
erfarenhet av kontexten att vara i en kyrka.  
 

11.2. Min egen förförståelse 

Min egen förförståelse har på olika sätt präglat både intervjusituation, val av frågor och 
tolkningen av materialet. Denna förförståelse har 2 kontexter som mer än annat präglat hela 
uppsatsarbetet.   
 
Den kyrkliga kontexten. 
Att jag växt upp i kyrkan och i stora delar av livet arbetat i den, har präglat arbetet på många 
sätt. Bara det faktum att verksamhet och intervju genomförts i en kyrka ger en, i mina ögon, 
stark påverkan på materialet. Det speciella rum som kyrkan utgör, är förknippat med centrala 
upplevelser i våra liv av så väl utmanande som mer bekräftande karaktär. Jag tänker på 
upplevelser av såväl dop, konfirmation, vigsel och begravning samt andra upplevelser.  
 
Utöver det finns min egna, mer specifika förförståelse av både positiv och mer utmanande 
karaktär vad gäller den kyrkliga kontexten. Min egen relation till de utvalda temana – 
befrielse, utmaningar, struktur och överraskning – går inte heller att bortse från.  
 
Den psykoterapeutiska kontexten. 
Min grundläggande kompetens, och erfarenhet, gällande psykoterapi har satt sin prägel på 
denna studie  – viket inte ska sammanblandas med de antaganden jag gjort under rubriken  
"problemformulering". För mig har ord som utmaning och befrielse varit viktiga i den egna 
processen och varit förknippat med nyfikenhet och att växa som individ.   
 
En annan del av den psykoterapeutiska kontexten är erfarenheten av konst, inte minst inom 
traditionen av uttryckande konst som är en annan del av min förförståelse. 
 

11.3. Intervjumaterialet. 

För en mer grundläggande förståelse för deltagarnas upplevelser hade intervjuerna behövt 
vara mer omfattande och haft en tydligare riktning. Med det menar jag att jag hade behövt 
vara mer aktiv och ställa följdfrågor utifrån de svar som gavs. En mer reflekterande 
intervjusituation hade gett ett rikare materiel att undersöka.  
 
I materialet framkommer viktiga aspekter, såsom de enskildas upplevelser av befrielse, hitta 
nya känslomässiga uttryck, hitta vidgade perspektiv på sorgebearbetning, för att nämna några. 
Dock kvarstår många frågor kring hur dessa upplevelser kommit fram och en mer 
grundläggande förståelse för dessa fenomen är önskvärd. Se vidare under "avslutande 
reflektioner och fortsatta frågeställningar". 
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12. Slutsatser 

I ett övergripande perspektiv kan vi se att deltagarna i skaparkväll har upplevt något som för 
dem i mångt och mycket är meningsfullt. 3 grundläggande aspekter verkar avgörande för 
dessa upplevelser, nämligen det egna skapandet, mötet med detta och mötet med andra 
deltagare.   
 
Genom skapandet och ovan nämnda möten har deltagarna bland annat fått uppleva känslor av 
befrielse och överraskning, vilka i sin tur verkar ha haft en positiv inverkan på den psykiska 
hälsan både i form av läkande processer men även i form av större förståelse för den egna 
individen. Upplevelsen av befrielse och överraskning är också tydligt kopplad till det egna 
skapandet vad gäller att förstå dess subjektiva mening och innehåll, gällande de egna 
livserfarenheterna.   
 
Deltagarna har dessutom mött utmaningar av större eller mindre grad och funnit dessa i 
huvudsak stimulerande.  
 
En central faktor som möjliggjort dessa upplevelser är den struktur som präglar skaparkväll. 
Denna struktur rör yttre former, såsom tid, rum, olika konstnärliga modaliteter och de 
intermodala övergångarna där emellan. Samtidigt finns strukturella nivåer på andra plan, där 
inte minst det tydliga förhållningssättet till det egna skapandet är en avgörande faktor. Ett 
förhållningssätt som i huvudsak handlar om att "det blir aldrig fel när du skapar".  
 
Den grundläggande aspekten som rör de möten som uppstått har varit av stor vikt. Detta både 
vad gäller de möten som uppstått mellan deltagarna och de möten som gällt enskilda 
individers möten med sig själva och konsten. Fokus i dessa möten har varit att spegla de egna 
livserfarenheterna. I dessa möten har de egna livsberättelserna kunnat gestaltas men även  
vidgats och fördjupats.  
 
Konsten har både varit bärare av dessa berättelser och också i många fall blivit tydlig 
utgångspunkt för vidare samtal och fördjupning.  Även här har de aspekter som handlar om 
större självförståelse tydliggjorts och i och med detta har det skapats större handlingsfrihet för 
den enskilde. 
 

13. Avslutande reflektioner och fortsatta 
frågeställningar 

Jag citerade tidigare Rollo May, i hans bok "Modet att skapa", där han säger:  
 
 Skaparprocessen måste undersökas som emotionell hälsa i dess högsta form, som 
 normala människors sätt att uttrycka sig i förverkligandet av sig själva. (May, 1975, s. 
 39)  
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Den här uppsatsen har visat på några möjligheter vad gäller konstens möjligheter i en 
verksamhet kallat Skaparkväll, där mötet mellan människor och mötet i konsten är i fokus. 
Dock dröjer en del frågor sig kvar. 
 
Kan vi nå en större förståelse för konstens möjligheter i perspektiv av mänskligt växande och 
välmående? Deltagarna i dessa intervjuer vittnar om positiva upplevelser i mötet med den 
egna konsten och andras, men hur ska vi på djupet förstå dessa processer? Jag tror vi behöver 
hitta andra former av kvalitativa intervjuer, där de personer som intervjuas får möjlighet att 
över tid processa kring de egna upplevelserna av konsten och mötet med den.  
 
Det skapar en annan huvudfråga, nämligen vilka "glasögon" som lämpar sig bäst för vidare 
studier? Kanske är det så att ett renodlat psykologiskt perspektiv, eller sociologiskt 
perspektiv? Eller ett renodlat pedagogiskt perspektiv, eller ett tvärvetenskapligt? Hur som 
helst behöver vi forska vidare för att kunna tydliggöra de underliggande faktorerna än mer 
och på så sätt öka förståelsen för konstens möjligheter i vårt samhälle.  
 
Uttryckande konst är ett relativt nytt fält i Sverige och för att komma vidare i ovan nämnda 
frågeställningar behövs tydligt samarbete med andra etablerade forskare i angränsande 
områden, såsom psykologer, psykoterapeuter, sociologer och pedagoger.  
 
 

En ängel utan ansikte omfamnade mig 
och viskade genom hela kroppen: 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 

 
(Tomas Tranströmer, ur diktsamlingen "För levande och döda, 1989) 
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