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Sammanfattning  
 
I den här studien intervjuas fem personer som är yrkesverksamma inom verksamheter med 

konstnärligt skapande som inriktning för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) 

och/eller utvecklingsstörning. Syftet med studien är att belysa konstnärligt skapande som verktyg 

kopplat till ökade krav på evidensbaserad praktik i gruppverksamheter riktade till personer med NPF 

och/eller utvecklingsstörning. Forskningsfrågorna avser därför att ge svar på vilka funktioner metoden 

konstnärligt skapande fyller som verktyg i gruppverksamheter riktade till personer med NPF och/eller 

utvecklingsstörning, hur dessa funktioner kan förstås samt om de kan/bör leva upp till krav på 

evidensbaserad praktik. Resultatet bygger på fem semistrukturerade intervjuer som har kodats och 

analyserats med fenomenologisk tematisk analys. Det teoretiska ramverket består av den salutogena 

modellen med fokus på ”en känsla av sammanhang” och Jonna Bornemarks perspektiv om ”att mäta 

det omätbara”.   

Metoden konstnärligt skapande används frekvent i verksamheter riktade till målgruppen men 

samtidigt finns brister när det kommer till kvantitativ forskning för att stödja metodens effekter. 

Informanterna menade att den subjektiva upplevelsen av metoden är svår att mäta men att de själva 

upplever att konstnärligt skapande har många fördelar för den specifika målgruppen. 

Under studiens gång beskrev informanterna aspekter som väl stämde överens med vad som ryms 

inom den salutogena modellen. De gav uttryck för att det konstnärliga skapandet som metod bidrog till 

inkludering, kognitiv förstärkning, ökad självkänsla samt att det kunde fungera som ett alternativt 

kommunikation- och samtalsverktyg.  

 

Nyckelord: Konstnärligt skapande, NPF, utvecklingsstörning, KASAM ”en känsla av sammanhang”, 

evidensbaserad praktik, Jonna Bornemark ”att mäta det omätbara”. 
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Abstrakt 
In this study, five people are interviewed who work professionally in activity groups with creative arts 

as a focus for people with neurodevelopmental disorders (DSM-5) and / or developmental disorder. 

The purpose of the study is to investigate the professionals' view of creative arts as a method in the 

work with the target group, and also their view of creative arts linked to the increased requirement for 

evidence-based practice. The questions of this research therefore intend to provide answers to what 

functions creative arts as a tool can have in group activities for people with DSM-5 and / or 

developmental disorder. We also intend to research how we can understand creative arts as a method 

and if/how the method should be mesured in relation to an increased requirement for evidence-based 

practice. The result is based on five semi-structured interviews that have been coded and analyzed 

with phenomenological thematic analysis. The theoretical framework is based on the salutogenic 

model and Jonna Bornemarks perspective on "measuring the immeasurable".  

The method of creative arts is frequently used in group activities for the target group, but at the 

same time there are deficiencies in the quantitative research bass to support the effects of the method. 

The respondents argued that the subjective experience of the method is difficult to measure, but that 

they themselves feel that creative arts has many advantages for the specific target group. 

During the study, the respondents described aspects that were well in line with what is included in 

the salutogenic model. The practitioners expressed that creative arts as a method contributed to 

community, cognitive reinforcement, increased self-esteem and that it could function as an alternative 

means of expression.  

 

Key words: Neurodevelopmental disorder, DSM-5, developmental disorder, “Sense of Coherence", 

SOC, evidence-based practice, Jonna Bornemark, measuring the immeasurable. 
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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de informanter som ställt upp och delat med sig av sina 

erfarenheter. Utan er skulle studien inte varit möjlig. Vi vill också tacka personerna i vår 

handledningsgrupp, som har gett oss goda råd under vägen, och vår handledare som har väglett oss 

genom hela processen med tålamod, humor och uppmuntran. Tack!  
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1.  Inledning  
Inledningen består av en introduktion till ämnet för studien följt av bakgrund och en 

problemformulering, som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Det följs av ett avsnitt avsett 

att förklara ämnets relevans för socialt arbete samt ett avsnitt där studiens begrepp förklaras och 

definieras. 

 

1.1  Introduktion  
Vi kommer i denna studie undersöka yrkesutövares upplevelser av vilka funktioner konstnärligt 

skapande fyller i gruppverksamheter riktade till personer med NPF och/eller utvecklingsstörning, 

kopplat till rådande krav på evidensbaserad praktik. Genom att samla kunskap om metodens 

egenskaper vill vi förstå om/varför dessa är svåra att mäta kvantitativt samt huruvida kvantitativ 

forskning är det mest passande sättet att mäta dessa egenskaper på. Intresset för konstnärligt skapande 

som metod inom socialt arbete grundar sig i vår egen erfarenhet av arbete på dagliga verksamheter där 

metoden används, samt ett generellt intresse för konst som uttryckssätt. Vi har själva upplevt att vissa 

personer med NPF har svårt att uttrycka sig verbalt och att umgås med andra, och detta leder inte 

sällan till låg självkänsla och/eller isolering. Vi har samtidigt sett att många kan ha nytta av 

konstnärligt skapande, både som alternativt uttryckssätt, ett sätt att relatera till andra, och som ett 

verktyg för att öka koncentrationen. Trots en frekvent användning av metoden kopplat till målgruppen 

har vi inom praktiken och i litteraturen fått en bild av att det saknas forskning som kan ge stöd för 

metoden relaterat till rådande krav för en evidensbaserad praktik. I denna studie kommer vi därför att 

problematisera och diskutera möjligheten att mäta subjektiva upplevelser inom mellanmänskliga 

arbeten så som dagliga verksamheter. Detta gör vi med hjälp av den salutogena modellen med det 

centrala begreppet ”en känsla av sammanhang” (KASAM), som fokuserar på faktorer som orsakar 

och vidmakthåller hälsa samt Jonna Bornemarks perspektiv om ”att mäta det omätbara”.  Med vår 

studie vill vi bidra till diskussionen om mätbarhet inom socialt arbete kopplat till allmänt ökade krav 

på evidensbaserad praktik inom den offentliga sektorn. 

  
1.2  Bakgrund  
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) påverkar kognitionen, alltså hur man upplever och 

bearbetar intryck från omvärlden. Diagnoser som ingår i NPF är exempelvis ADHD och ASD (autism 

spectrum disorder, tidigare kallat Asperger syndrom). Enligt riksförbundet Attentions 

informationsskrift: ”Vad är NPF?, En skrift om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, 

ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning” kan NPF innebära vissa utmaningar när det 

kommer till socialt umgänge och kommunikation (Riksförbundet Attention, 2018). Personer med 

utvecklingsstörning har ofta svårigheter med att ta in och bearbeta information och kunskap, samt att 
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tillämpa den kunskap de besitter (Granlund, 2009). Diagnosen innebär även en nedsättning i 

intelligens och adaptiva färdigheter (Ineland, 2013).  

Enligt Börjeson och Börjeson (2015) är en känsla av utanförskap och isolering från samhället en av 

de största bidragande orsakerna till att delar av målgruppen, personer med NPF och 

utvecklingsstörning, mår psykiskt dåligt. Andelen personer med psykisk funktionsvariation som mår 

psykiskt dåligt har sedan mätningar 2008 ökat, trots nya riktlinjer och mål från Nationell 

Psykiatrisamordning (2006). Svårigheter för målgruppen anses enligt Riksförbundet Attention (2018) 

vara bland annat uppmärksamhetsstörning, svårigheter att läsa sociala koder, svårigheter att uttrycka 

sig verbalt, eller att interagera och samverka i grupper med andra. Detta gör det extra viktigt att 

verksamheter som är avsedda för målgruppen har möjlighet att erbjuda betydelsefull sysselsättning 

och anpassat stöd i det som av målgruppen anses som utmaningar (Riksförbundet Attention, 2018).  

Det finns olika typer av gruppverksamheter som ska motverka isolering om en person under 

kortare eller längre tid inte klarar att arbeta, studera eller har svårt att hitta ett fritidsintresse. Dessa kan 

drivas privat, av intresseorganisationer eller få sitt uppdrag från kommunen. Beslut om daglig 

verksamhet eller sysselsättning för personer med funktionsvariationer fattas med stöd av 

socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) med 

hänvisning till rätten till en meningsfull sysselsättning och att få leva som andra (Socialtjänstlagen, 

[SoL], SFS 2009:981) (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, [LSS], SFS, 2005:125). 

Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen gjort (Daglig verksamhet enligt LSS - en kartläggning, 

2008) så finns det många olika aktiviteter som erbjuds inom dagliga verksamheter. Traditionellt sett 

har många jobbat med olika typer av kreativt skapande, exempelvis måleri, textil eller keramik, men 

det är också vanligt med andra inriktningar som djur och natur, arbetsträning eller butik och 

caféverksamhet. De verksamheter som enligt kartläggningen 2008 (Daglig verksamhet enligt LSS - en 

kartläggning, 2008) uppgav att deras huvudsakliga aktivitet var bild/måleri utgjorde ca 20 procent av 

alla verksamheter. Stockholms stad listar idag 178 utförare av dagliga verksamheter och av 50 

slumpmässigt utvalda verksamheter erbjöd ca hälften någon typ av konstnärlig aktivitet (Bilaga 2).  

Konstnärligt skapande kan alltså ses som en vanligt förekommande aktivitet i dagliga verksamheter 

och det vi i vår studie definierar som konstnärligt skapande är framförallt måleri, teckning, skulptur 

och musik. Det finns en hel del kvalitativ forskning kring konstnärligt skapande och dess effekter i 

arbetet med personer med psykisk ohälsa. Det som flera vi talat med anser är dock att det saknas 

tillräckligt med kvantitativ forskning, vilket krävs för att konstnärligt skapande ska bli en erkänd 

metod enligt kraven på en evidensbaserad praktik. Enligt kvalitativa studier som gjorts har 

konstnärligt skapande dock gynnsamma effekter, exempelvis att det underlättar social interaktion och 

ökar deltagarnas självkänsla (Horghagen, Fostvedt och Alsaker, 2014).  

Åsikterna kring evidensbaserade metoder inom socialt arbete går dock isär när det kommer till 

behovet av generaliserbarhet och kravet på att bedriva en evidensbaserad praktik. Jonna Bornemark 

(2018) menar att vissa värden inte går att mäta på det sätt den evidensbaserade praktiken kräver och att 
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vi inte bör försöka anpassa alla studieobjekt efter den kvantitativa forskningsmetoden. Enligt 

Bornemark bör istället forskningsmetoderna anpassas efter de fenomen de ämnar förklara. 

 

1.3  Problemformulering  
Under socionomutbildningen har vi blivit uppmärksammade på betydelsen av evidensbaserad praktik 

inom det sociala arbetet. Den evidensbaserade praktiken har sin grund i evidensbaserad medicin där 

det kausala sambandet mellan insats och effekt är central och målet är att kunna erbjuda så säkra och 

effektiva insatser som möjligt. Ett bekymmer som vi stött på, både i praktik och i litteratur, är dock att 

vissa metoders effektivitet inom socialt arbete är svåra att mäta då de bygger på subjektiva 

upplevelser. När vi kom i kontakt med konstnärligt skapande som metod fick vi en bild av att den 

används i stor utsträckning inom det sociala arbetet men att den samtidigt inte har en evidensbaserad 

grund. Anledningen till att vi ser detta som ett problem är att metoden är så pass utbredd inom socialt 

arbete och att bristen på forskning enligt gällande krav för en evidensbaserad praktik innebär att den 

varken är kvalitetssäkrad eller har legitimitet i jämförelse med andra kvantitativt forskningsstödda 

metoder. Vi är medvetna om att det finns fler metoder inom det sociala arbetets praktik som inte heller 

bygger på rådande evidenskrav men vi anser att det konstnärliga skapandet är ett relevant exempel. 

Metoden har funnits inom socialt arbete under lång tid och vi tror att den på ett adekvat sätt kan 

representera metoder som är svåra att mäta med kvantitativ forskning. 
Bornemark (2018) ifrågasätter nutidens syn på kunskap. Hon menar att omätbar kunskap i arbeten 

på mellanmänsklig nivå inte värderas tillräckligt högt. Hon ifrågasätter också möjligheten att mäta en 

människas komplexitet och använder det som en förklaring till avsaknaden av kvantitativ forskning 

inom vissa områden som exempelvis konstnärligt skapande.  

Idag finns en mängd kvalitativa studier där konstnärligt skapande undersöks i relation till en 

variation av symptom och sjukdomstillstånd. De hittas inom bland annat psykologi, pedagogik och 

kognitionsforskning. Det finns även en del kvantitativa studier, men dessa har ofta små 

undersökningsgrupper, och kritiken är att få av studierna går att replikera och generalisera till större 

populationer. I den här studien vill vi problematisera huruvida evidensbaserad praktik är tillämpbar 

när det kommer till metoder så som konstnärligt skapande. Genom att intervjua yrkesutövare som 

använder sig av metoden hoppas vi kunna bilda oss en uppfattning om metodens specifika egenskaper 

för att sedan kunna undersöka om/varför dessa egenskaper är svåra att mäta. Vi har använt oss av det 

salutogena perspektivet som ett sätt att förstå effekterna av konstnärligt skapande så att vi med hjälp 

av Bornemarks perspektiv kan ifrågasätta möjligheten/behovet av att mäta dessa enligt ökade krav på 

evidensbaserad praktik.  

1.4  Syfte  och  frågeställning  
Syftet med studien är att belysa konstnärligt skapande som verktyg kopplat till ökade krav på 

evidensbaserad praktik i gruppverksamheter riktade till personer med NPF och/eller 
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utvecklingsstörning. Genom att intervjua yrkesutövare på gruppverksamheter riktade till målgruppen 

hoppas vi få en tydligare bild av deras syn på metodens egenskaper, hur dessa kan förstås samt om de 

kan/bör leva upp till krav på evidensbaserad praktik. Genom att utforska metodens specifika 

egenskaper hoppas vi kunna utröna varför dessa egenskaper är till synes svåra att mäta och huruvida 

evidensbaserad forskning är/bör vara den primära måttstocken när det kommer till att mäta dessa. Vi 

hoppas med denna uppsats kunna bidra till diskussionen kring mätbarhet och dess gränser inom socialt 

arbete. De frågor vi söker besvara är:  

1.   Hur ser yrkesutövare på vilka funktioner metoden konstnärligt skapande fyller som verktyg i 

gruppverksamheter riktade till personer med NPF och/eller utvecklingsstörning? 

2.   Hur kan dessa funktioner förstås och kan/bör dessa leva upp till krav på en evidensbaserad 

praktik? 

 
1.5  Relevans  för  socialt  arbete  
Enligt utredningen Nationell Psykiatrisamordning (2006) har andelen med psykisk ohälsa inom 

gruppen personer med funktionsvariation, bland annat personkrets 1 i lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade (LSS), stigit kraftigt mellan åren 1991 till 2003. Utredningen sammanfattar 

sin granskning av levnadsförhållanden för gruppen genom att redogöra för eftersatta effekter på 

områdena arbete, rehabilitering och egenförsörjning. De frågar sig hur olika aktörer ska gå tillväga för 

att lyckas med psykiatriutredningens och psykiatrireformens vision om insatser för personer med 

psykiska funktionsvariationer. Visionen innebär en inkludering och ett deltagande i samhällslivet 

istället för en exkludering och isolering från mänsklig gemenskap. För att arbeta för en inkludering 

upprättades i Nationell Psykiatrisamordning (2006) fyra övergripande mål som samhället ska uppfylla: 

  

1.  Alla [...] ska tillförsäkras bostad och det stöd i vardagen som de har behov av. 

2.  Samhällets målsättning är att alla [...] ska tillförsäkras ett arbete, studier eller meningsfull 

sysselsättning utifrån sina förutsättningar. 

3.  Samhällets målsättning är att alla [...] upplever att de har möjlighet att vara delaktiga i en 

gemenskap och i samhället och att de möts med förståelse och respekt. 

4.  Samhällets målsättning är att alla [...] ska tillförsäkras vård och stöd utifrån sina behov och med en 

ambitionsnivå som stämmer med tillgänglig kunskap om möjliga resultat.  

  

Ett led i att bidra till att uppnå den Nationella Psykiatrisamordningens (2006) mål är att erbjuda 

målgruppen daglig verksamhet. En metod som ofta erbjuds i samband med dessa dagliga 

verksamheter är konstnärligt skapande. Metoden anses enligt yrkesutövare inom området ha en positiv 

effekt och verkan för målgruppen, men vår uppfattning är att den tycks vara svår att mäta i enlighet 

med krav för evidensbaserad praktik. Vi tycker därför att det är relevant att undersöka praktikerns 
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upplevelse av vad metoden kan ha för effekter för målgruppen, detta för att om möjligt utröna hur 

effekterna kan förstås samt huruvida dessa effekter kan- eller bör styrkas av just evidensbaserad 

forskning. 

 

1.6  Begreppsdefinitioner  
1.6.1  Konstnärligt  skapande  

I den här uppsatsen har vi valt att använda begreppet konstnärligt skapande och det finns anledning att 

förklara vad vi menar med det. Vad konst är kan närmast ses som en filosofisk fråga och det ligger 

ofta i betraktarens öga vad som är konst och inte men vi har valt att inte gå in på den diskussionen i 

det här arbetet. Som vi väljer att se på konstnärligt skapande i den här studien innefattar det främst 

måleri, teckning, skulptur och musik. Ett sätt att beskriva begreppet konstnärligt skapande är som en 

kreativ process där man skapar någonting med konstnärliga medel. Det kan därmed innefatta vilka 

material eller metoder som helst. Det vi begreppsmässigt vill skilja det från är dock konsthantverk och 

slöjd som snarare syftar till att skapa bruksföremål. Konstnärligt skapande menar vi därmed är friare 

former av kreativa uttryck som inte främst syftar till att vara varken funktionella, vackra eller skapade 

för en publik. 

 

1.6.2  Expressive  art,  Art  therapy  och  Bildterapi  

Vi har även valt att definiera Expressive art, Art therapy och Bildterapi som varianter av konstnärligt 

skapande. När vi använder dessa begrepp kan det alltså likställas med vår definition av konstnärligt 

skapande. 

 

1.6.3  Funktionsvariation  

Vi har valt att använda ordet funktionsvariation när vi syftar till att beskriva personer som avviker från 

normen vad gäller kroppsliga, personliga och sociala funktioner. När vi hänvisar till litteratur som 

använder begrepp som funktionshinder eller funktionsnedsättning har vi i de fall det varit möjligt gjort 

en omskrivning och använder oss av ordet funktionsvariation. Funktionsnedsättning syftar i dagens 

kontext till nedsatta eller avvikande patologiska förmågor hos en individ. Funktionshinder syftar i 

samma kontext till brister eller barriärer i den sociala eller fysiska omgivningen, vilka skapar hinder 

eller svårigheter för individer att inkluderas däri. Exempel på funktionsvariationer som vi inkluderat i 

vår studie är neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) som även omfattar ADD (ADHD utan hyperaktivitet) och DCD (Developmental 

Coordination Disorder), ASD (Autism Spectrum Disorder), Tourettes syndrom, tal-och 

språkstörningar och utvecklingsstörning. 
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1.6.4  NPF  

Många gånger benämner vi neuropsykiatriska funktionsvariationer som förklaras under rubriken 1.6.3 

funktionsvariation med samlingsnamnet NPF, alltså en egentlig förkortning av neuropsykiatriska 

funktionshinder. 

 

1.6.5  Utvecklingsstörning  

När vi använder oss av ordet utvecklingsstörning avser vi personer som i enlighet med Granlund 

(2009) beskrivs ha svårigheter med att ta in och bearbeta information och kunskap, samt att tillämpa 

den kunskap de besitter. Den senaste allmängiltiga definitionen av utvecklingsstörning har formulerats 

av American Association on Mental Retardation (Ineland, 2013). Begreppet innebär en nedsättning i 

intelligens och adaptiva färdigheter inom minst två av tre följande områden: praktiska färdigheter, 

akademiska färdigheter och sociala färdigheter. Utvecklingsstörning omfattar tillsammans med de 

diagnoser som ryms inom NPF även funktionsvariationer som berör de kognitiva förmågorna.  

 

1.6.6  Kognitiv  förstärkning  

Kognitiv förstärkning definierar vi som en samlingsterm för mentala processer som handlar om 

kunskap, tänkande och information. Begreppet kognition är en psykologisk term där studier av 

hjärnans olika funktioner som tänkande, minne, uppmärksamhet, beslutsfattande, inlärning och 

problemlösning ryms. I vår studie använder vi begreppet kognitiv förstärkning när vi eller 

respondenterna menar att någonting påverkar eller stärker kognitionen i positiv riktning. Exempel på 

detta kan vara stärkt koncentration när individen får möjlighet att måla eller rita under samtal. 

 

1.6.7  Samtalsverktyg  

När vi använder begreppet samtalsverktyg har vi för avsikt att beskriva konstnärligt skapande som ett 

hjälpande verktyg att tala utifrån samt för att tillgängliggöra och öppna upp för samtal. Studiens 

målgrupp kan av olika anledningar ha svårigheter att förmedla känslor och upplevelser via enbart 

direkt verbal kommunikation, och det kan därför underlätta att ha någonting som exempelvis en bild 

att tala runt eller utgå ifrån. 

 

1.6.8  New  public  management,  NPM  

New public management eller NPM, grundades i en nyliberal ideologi och fokuserar på att öka 

effektiviteten i den offentliga sektorns organisation och styrning. Uttrycket rymmer många olika 

reformer som är både administrativa och ideologiska. Detta har för den offentliga sektorn inneburit 

ökat fokus på dokumentation, utvärdering, mätande av prestation och effektivitet. På en ideologisk 

grund har detta inneburit att offentliga verksamheter blivit utsatta för konkurrens och man strävar efter 

privatisering och en marknad där verksamheten skall anpassas efter kunden (Funck & Karlsson, 2018). 
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1.6.8  Tyst  kunskap  

När vi använder begreppet tyst kunskap utgår vi från Tore Nordenstams (1984) definition och 

beskrivning av begreppet. Nordenstam skiljer mellan tre typer av kunskap varav han hävdar att den 

andra och tredje är former av tyst kunskap. 

1.   Teoretisk kunskap eller påståendekunskap. Består av försanthållande av sanna och 

välgrundade påståenden. 

2.   Praktisk kunskap eller färdighetskunskap. Består av förmågor och färdigheter att utföra 

praktiska uppgifter. 

3.   Förtrogenhetskunskap som är förmågan att känna igen egenskaper med mera.  

Nordenstam (1984) menar att påståendekunskapen lär man sig genom påståenden. Exempelvis två + 

två blir fyra. Färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap lär man sig genom exempel och 

efterhärmning. Den tysta kunskapen kan exempelvis bestå av en yrkesutövares förmåga att förutse 

händelser i yrket med hjälp av tidigare erfarenhet. 

 

1.6.9  Evidensbaserad  praktik  

Evidensbaserad praktik bygger på den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen, brukarens 

önskemål och erfarenheter samt praktikerns erfarenheter och förmågor. Utformandet av den 

evidensbaserade praktiken har sin grund i evidensbaserad medicin, ett begrepp som myntades i slutet 

av 1990-talet. Målet med evidensbaserad medicin och praktik är att ge brukare säkra och effektiva 

insatser, insatserna ska även vara ekonomiskt effektiva så att så många som möjligt kan erbjudas dem 

(Jergeby & Sundell, 2008).  

 

  
  
  
  
  
  
  
	  
  
  
	  



8	  

2.  Analytisk  tolkningsram  
Vi har valt att använda oss av den salutogena modellen samt Bornemarks perspektiv om ”att mäta det 

omätbara” (Bornemark, 2018). Ingen av dessa perspektiv kan dock ses som renodlade teorier, utan 

behöver förstås som teoretiska perspektiv och/eller analytiska verktyg. Den salutogena modellen, som 

inbegriper det centrala begreppet, ”en känsla av sammanhang” (KASAM), anser vi stämma väl 

överens med informanternas beskrivning av det konstnärliga skapandets essens och betydelse för 

målgruppen. Ett starkt KASAM hos individen anses enligt den salutogena modellen kunna bidra till 

att en person känner att livet är förutsägbart, att de problem som dyker upp går att lösa eller är 

uthärdliga samt upplever sig vara delaktig i ett sammanhang. Vi har valt att anlägga detta perspektiv 

på empirin i analysen som ett sätt att förstå det konstnärliga skapandets egenskaper. Detta för att vi 

sedan med hjälp av Bornemarks perspektiv om ”att mäta det omätbara” (Bornemark, 2018) vill bidra 

till diskussionen om huruvida dessa egenskapers kan/bör mätas i enlighet med krav på en 

evidensbaserad praktik. 

 

2.1  Salutogen  modell    
Den salutogena modellen arbetades fram av Aaron Antonovsky som var prefekt och professor i 

medicinsk sociologi. Antonovsky (2005) utvecklade den salutogena modellen efter att ha studerat 

hälsan hos israeliska kvinnor i klimakteriet. I studien framkom det att av de kvinnor som befunnit sig i 

och överlevt koncentrationsläger i slutet av 1930-talet upplevde 29 procent sig vara vid god hälsa. 

Antonovsky (2005) ansåg att detta var en omvälvande iakttagelse då dessa kvinnor tvingats genomlida 

fruktansvärda händelser i lägren, befunnit sig på flykt och sedan upplevt ytterligare tre krig i det nya 

landet. Han började då formulera vad som kom att bli den salutogena modellen vars fokus ligger i 

hälsans ursprung och varför vissa personer klarar av fysiska och psykiska påfrestningar bättre än 

andra. Antonovsky menar att vi alla utsätts för stressorer i livet som skapar ett spänningstillstånd och 

det är hur vi hanterar denna spänning som avgör om resultatet blir hälsa eller sjukdom. I likhet med 

vissa av kvinnorna som överlevt koncentrationslägren kan många återhämta sig och uppleva hälsa, 

trots att de blivit utsatta för enorma stressorer. Det är det som Antonovsky ville förklara med sin 

salutogena modell.  

För att studera vad som gjorde vissa personer motståndskraftiga mot stressorer formulerade 

Antonovsky (2005) en teori om olika generella motståndsresurser (GMR) såsom kulturell stabilitet, 

pengar, jagstyrka och socialt stöd. Han upplevde dock att det saknades en viktig komponent, 

någonting som kunde sammanfatta GMR och utvecklade därför begreppet känsla av sammanhang 

(KASAM). Personer med stark KASAM visade sig ha i huvudsak tre teman gemensamt; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

Enligt Antonovsky innebär begriplighet en känsla av att det som sker är förutsägbart och begripligt 

även då det är oönskat så som en sjukdom eller olycka. För en person med hög känsla av begriplighet 
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så går även de oförutsägbara händelserna att förklara och lösa då de inte upplevs som bara kaotiska 

eller slumpmässiga. Hos en person med låg känsla av begriplighet upplevs livet och dess motgångar 

som motsatsen, kaotiska, slumpmässiga och svåra att förstå. Det andra temat, hanterbarhet beskriver 

Antonovsky som en människas antagande att de situationer som uppstår kommer att få bästa möjliga 

utfall. En person med stark känsla av hanterbarhet ser motgångar som erfarenheter eller utmaningar 

som går att ta sig igenom eller uthärda samt upplever att det finns resurser till hens förfogande. En 

person med låg känsla av hanterbarhet ser sig själv å andra sidan som olycksdrabbad, en olycksfågel. 

Dessa personer ser inte motgångar som erfarenheter vilka kan vara till hjälp för att hantera kommande 

utmaningar, utan som anledning att förutsätta att olycka kommer förfölja dem livet ut. 

Antonovsky beskriver meningsfullhet som den tredje komponenten i KASAM och menar att de 

personer som har en stark känsla av meningsfullhet upplever sig ha någonting som är värt att kämpa 

för. Meningsfullhet beskrivs också av Antonovsky som en motivationskomponent, personer som har 

någonting som de bryr sig om ser motgångar som utmaningar som går att ta sig igenom därför att de 

vill och för att de bryr sig. Ofta har känslan av meningsfullhet med tillhörighet att göra, att man har 

personer omkring sig som är betydelsefulla och att man själv är betydelsefull för andra. De personer 

som i motsats har låg känsla av meningsfullhet upplever att det finns väldigt få saker som är viktiga i 

livet eller värda att kämpa för vilket gör dem omotiverade att övervinna motgångar. 

För att summera KASAM:s tre komponenter så kan man säga att de tillsammans bidrar till en 

persons upplevelse av att livet är förutsägbart, att de problem som dyker upp går att lösa eller är 

uthärdliga samt en känsla av att vara delaktig i ett sammanhang. Personer med svag KASAM visar å 

andra sidan upp känslor av att få eller inga saker i livet har särskilt stor betydelse och ser på sig själva 

som ”olycksfåglar” som drabbats av motgång. På det här sättet anser Antonovsky att KASAM kan 

förklara varför vissa personer mer än andra ser problem som hanterbara och värda att kämpa sig 

igenom.  

 

2.2  Jonna  Bornemark,  ”att  mäta  det  omätbara”  
Jonna Bornemark är en svensk filosof som är forskare och lärare vid Centrum för praktisk kunskap på 

Södertörns högskola. Hon disputerade år 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns - gränsens 

vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Bornemark forskar inom 

ämnesområdena fenomenologi, religionsfilosofi och praktisk kunskap. Hon intresserar sig även för det 

som kommer att vara ett av våra perspektiv vid analysen av denna studies resultat, nämligen 

mätbarhetens gränser. Vi har i denna studie anlagt hennes perspektiv från boken ”Det omätbaras 

renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” (Bornemark, 2018). 

Bornemark (2018) driver en filosofisk kritik mot dagens mätbarhetssamhälle. Hon menar att vi har 

en övertro på att alla problem går att lösa genom att mäta och kvantifiera dem. ”Pedanternas 

världsherravälde” är här, allt och alla blir siffror och det finns inte plats för eftertanke och omdöme. 

För att förklara vår samtid använder Bornemark sig av filosoferna Nicholas Causanus (1401–1464), 
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Giordano Bruno (1548–1600) och René Descartes (1596–1650). Beskrivningarna av dessa tre filosofer 

som följer nedan är hämtade ur Bornemark (2018). 

Nicholas Causanus har benämnts som en av de första moderna tänkarna då han satte människan 

och hens kunskapsförmåga i fokus. Causanus menade att det Aristoteliska logiska tänkandet inte alltid 

räckte till och att vi borde integrera logiken i ett tänkande som går bortom den, alltså tillåta ett 

tänkande som undersöker sina egna gränser. Han menade att vi behöver använda vår rationalitet för att 

se hur logiken är strukturerad och på vilket sätt den har brister. I och med detta gör han en distinktion 

mellan vad han kallar ratio och intellectus, som motsvarar två delar av intellektet. Ratio står enligt 

Causanus för det mätbara som går att kategorisera och intellectus för ett prövande förhållningssätt till 

en föränderlig verklighet. 

Giordano Bruno influerades kraftigt av Nicholas Causanus kristna mystik och byggde vidare på en 

mer radikaliserad bild av den. Han var utbildad präst men levde istället ett liv som filosof och teolog 

vid olika lärosäten. Bruno utvecklade en filosofi där begrepp måste förstås i sitt sammanhang och 

motsatser till slut överensstämmer med intellektets rörelse. Han utvecklade begreppet ”pedanterna” ur 

Causanus ratio och intellectus-begrepp, vilket stod för ratio utan ett reflekterande intellectus. Han 

kritiserade den kristna bilden av en rationalistisk människosyn med en övertro på matematiken och 

fixerandet av kategoriernas möjlighet att skapa en världsförståelse. 

René Descartes är en av filosofihistoriens mest kända personer och står för de två ovan nämndas 

motsats. Han markerade början på den moderna epoken där hans karaktärsdrag dualism och metodiska 

tvivel stod i fokus. I dualismen skiljer han kropp från själ. Han menade att varken sinnena eller 

matematiken var pålitliga och landade i att vi får vår kunskap om världen genom vårt tänkande, inte 

genom våra sinnen. Hans idealiserade dualism är det som utgör utgångspunkten i vår mätbarhetshets. 

Utifrån dessa tre teoretiker bygger Bornemark (2018) vidare på teorier om dagens ”förpapprade” 

verklighet, där administrationsökningen överskrider välfärdsyrkena. Hon framför kritik mot att bara 

det mätbara ges utrymme. Hon menar att det enligt Socialstyrelsen i mellanmänskliga yrken krävs ett 

reflektionsarbete som i mångt och mycket handlar om ett aktivt intellectus som står i kontakt med ett 

icke-vetande. Alltså att beslut behöver tas med grund i en erfarenhet, mot ett icke-vetande av 

resultatet. Ratio, matematik och räknande reducerar och inskränker det verkliga i det mellanmänskliga 

yrkeslivet. 

Bornemark (2018) sätter sig inte emot evidensbasering, men menar att allt inte går att mäta på ett 

sådant vis. Hon kritiserar bland annat de hårda krav om evidensbasering som ställs på exempelvis 

psykoterapin. Hon menar att manualbaserade och standardiserade psykoterapisamtal blir till en 

monologisk manipulation och att detta är en dålig metod att undersöka detta område med. 

Bornemark (2018) betonar att frågan om hur våra gemensamma pengar på bästa sätt kan hjälpa 

dem som lider är av största vikt, vilket vetenskapen har till uppgift, men att den vetenskapliga 

processen måste sträcka sig in i intellectus område och fråga sig vilka metoder som är lämpliga att 

undersöka detta med. Hon menar att det i vetenskap måste vara så att metoden anpassas till det som 
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skall undersökas och inte som det är nu, att det som undersöks måste anpassas till metoden. Den 

evidenshierarkiska listan är därmed feltänkt när den utgår ifrån att alla fenomen kan undersökas på 

samma vis. Bornemark beskriver detta som en snäv och otillräcklig vetenskapssyn där enkla 

orsakssamband mellan exempelvis sjukdom och bot måste vara strikt mätbara. Snarare måste 

intellectus frågeställningar gälla: hur agerar en bra terapeut, vad är det som fungerar läkande etc. Detta 

besvaras enligt Bornemark med kvalitativa metoder, där man fördjupar sig i att försöka förstå den 

upplevda erfarenheten istället för att reducera den till tomma kalkylerbara kategorier. Klienter bör 

behandlas som unika subjekt istället för att reduceras till ratio och en definierad kategori. Hon menar 

att det är omöjligt att mäta ett terapisamtal utan att ta hänsyn till aspekter som klientens relation till 

terapeuten, samt klienternas olika utgångspunkter för hur de upplever exempelvis depression. 

Bornemark menar att värden i vissa mellanmänskliga möten inte präglas av det vi kan uppfatta som 

ratio, utan snarare inbegriper intellectus begreppslighet som exempelvis empati, omdöme och kvalitet, 

vilka alltid har en relation till det icke-vetande. Kvaliteten på behandling av olika slag kan alltså inte 

mätas oberoende av relationella och utförarbundna aspekter. 

Med koppling till socialt arbete beskriver Bornemark (2018) problemen med fast mätbar 

kunskapsgrund i form av manualer. Hon menar att socialarbetare tenderar att motivera beslut utefter 

manualer utan reflektion, omdöme och personligt ansvarstagande. Socialarbetaren kan därmed hålla 

distans till besluten och klienten och undvika självreflektion. På detta sätt hålls subjektiviteten och 

omdömet utanför situationen och man lyder order efter ett evidensbaserat styrsystem med hjälp av 

exempelvis manualer. Om allt görs utifrån dessa styrdokument kan det göras mätbart och 

kvantifierbart. Det gör att mätresultaten går att använda som underlag för politikers och myndigheters 

beslutsfattande. Detta gör det mätbara till högstatusämnen, medan de mjukare fenomenen som inte går 

att kvantifiera hanteras styvmoderligt. 

Bornemark (2018) beskriver hur praktiker som skola och socialtjänst borde vara evidensinformerad 

och forskningsunderstödd snarare än evidensbaserade. Det innebär att praktikern skall vara uppdaterad 

på forskning och utforma praktiken utefter det. Hon betonar också att relevant forskning inte enbart 

skall baseras på kontrollerade RCT- studier utan även innefatta minst lika värdefullt kunskapsmaterial 

som kvalitativa undersökningar, liksom existentiellt och filosofiskt orienterad teoretisk reflektion. 

Enligt Bornemark utkämpas en maktstrid om vad kunskap och rationalitet egentligen är. Rations 

kalkylerade företrädare förespråkar kunskap där stora kvantiteter låter sig räknas fram utifrån en 

neutral objektivitet för att beskriva verkligheten på ett rent sätt. Detta till skillnad från exempelvis 

personal inom mellanmänskliga yrken som i studiens fall menar att den objektiva och sanna 

kunskapen i just ratio och generaliserbarhet riskerar att glida iväg från verklighetens unicitet och 

komplexitet. Alltså, hur bör vi mäta en individs upplevelse? Bornemark menar att vår tid inte hyser 

någon större förståelse för intellectus eller icke-vetandet. I mellanmänskliga yrken som exempelvis 

konstnärliga verksamheter krävs en stark situationsnärvaro och där utgör intellectus själva kärnan av 

yrket. Då det föreligger en ratiokultur där behovet av att mäta är starkt tenderar dessa 
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intellectusbaserade yrken att få lägre status, och man har svårt att se vad dessa verksamheter kan bidra 

med.  
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3.  Forskningsbakgrund  
Konstnärligt skapande har funnits som sysselsättning inom mentalvården i över hundra år (Friedland, 

2003). Friedland, professor i arbetsterapi vid Univerity of Toronto, menar att ett startskott för 

konstnärligt skapande och då även konsthantverk var The arts and crafts movement, som startades av 

bland andra John Ruskin i slutet av 1800-talet. Redan under den tidigare hälften av århundradet 

användes konstnärligt skapande på institutioner som ett sätt att undvika fysiska tvångsåtgärder för 

patienter på mentalsjukhus. Man upptäckte att sysselsättning i form av konst eller hantverk hade en 

lugnande effekt på patienter och årtionden senare lyfte kanadensiska arbetsterapeuter idén om att en 

kombination av rörelse och sinne leder till bättre hälsa. The arts and crafts movement hade en stark 

koppling till den socialdemokratiska politiken i västvärlden och var ett svar på industrialismens och 

konsumtionssamhällets värderingar. Det fanns en tanke om att konstnärligt skapande och mental hälsa 

var sammanlänkade och att skapande var en del av människans natur. 

Idag används fortfarande konstnärligt skapande i både sluten och öppenvård samt som 

sysselsättning på exempelvis dagliga verksamheter. Det finns en mängd kvalitativ forskning på det 

konstnärliga skapandets effekter för personer med psykisk eller fysisk ohälsa, men många forskare har 

uttryckt svårigheter med att generalisera sina upptäckter till en större population (Friedland, 2003). 

Svårigheten ligger i att ämnet grundas på subjektiva upplevelser vilket gör att studiens replikerbarhet 

påverkas. I brist på bl.a. replikerbarhet blir ämnet svårt att generalisera eller mäta med kvantitativ 

forskning. Stephen Clift (2012) menar dock att de dokumenterade upplevelser som finns inom 

forskningsområdet bör tas på allvar. Hans uppfattning är att konstnärligt skapande i socialt arbete inte 

tas på allvar då det i stort sett inte anses kunna göra någon skada, att metoden helt enkelt inte innebär 

några större risker för brukarna. Detta menar Clift dock inte borde göra området mindre viktigt ur 

forskningssynpunkt.  

 

3.1  Avgränsning  
I våra försök att hitta tidigare forskning om konstnärligt skapande kopplat till målgruppen har vi 

främst hittat kvalitativa studier om metodens effekter samt forskningsöversikter som avser att mäta 

effekterna av behandlande åtgärder som innefattar konstnärligt skapande. Vi har också tagit med en 

kvantitativ undersökning som avser att visa hur de flesta kvantitativa studier vi hittat ser ut vad gäller 

storlek och typ av resultat. Vi har i eftersökning av forskning valt att fokusera på målgruppen 

”personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)”, ”personer med autism”, ”personer 

med utvecklingsstörning” eller ”personer med psykisk ohälsa” då undersökningar, bland annat 

Nationell Psykiatrisamordning (2006), visar att funktionsvariationer kopplat till NPF-diagnoser eller 

utvecklingsstörning i många fall leder till psykisk ohälsa. Vi har även valt att ta med en studie som 

visar hur konstnärligt skapande har en existentiell betydelse i vården på Stockholms sjukhem. Detta 
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för att vi anser att denna studie på ett bra och tydligt sätt anknyter till viktiga aspekter vad gäller 

konstens effekter hos individen.  

 

3.2  Litteratursökning  
Litteratursökning vad gäller tidigare forskning har gjorts i främst databaserna Academic search 

complete (EBSCO Industries, 2019) och Google scholar (2019). Vidare har vi sökt i DIVA – digitala 

vetenskapliga arkivets databas (2019) för att finna uppsatser med skapande verksamhet som 

inriktning. Från dessa uppsatser har vi funnit ytterligare relevant litteratur för vår studie. Litteratur 

kopplat till studiens teoretiska ramverk, den salutogena modellen och Jonna Bornemarks perspektiv 

”att mäta det omätbara” har vi sökt via Libris (2019) databas. Vi har även använt oss av lagar från 

svensk författarsamling när vi hänvisar till målgruppens rättigheter vad gäller Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi hade även turen att under 

skrivandets gång bli tipsade om en tidskrift där vi hittade en rapport av Jonna Lappalainen (2019) som 

vi upplever ger relevant information som hör hemma under studiens forskningsfält.  

Vi kommer här att presentera hur vi använt oss av sökfunktionen på databaserna Academic search 

complete och Google scholar. Vi har översatt konstnärligt skapande till bland annat, expressive arts, 

art therapy och craft activities. Dessa har vi sökt i olika kombinationer med bland annat, ADHD, 

autism, Mental health, evidence based practice, efficacy, effectiveness, outcome Studies, intellectual 

disability. Vi fick en uppfattning av att det fanns en mängd olika kvalitativa studier om konstnärligt 

skapande kopplat till olika symtom, sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, verksamheter och 

behandlingssyften. Vi behövde därför avgränsa oss och valde att fokusera på studier där det 

konstnärliga skapandets effekt för individ och grupp var tydligt definierade, och hade en koppling till 

studiens målgrupp, alternativt personer med olika typ av psykisk ohälsa. Under sökandets gång när vi 

hittade forskning och artiklar av intresse kopierade vi länkarna till ett gemensamt dokument i Google 

DOCX. Vi läste sedan igenom artiklarna tillsammans och diskuterade vilka vi tyckte var relevanta att 

ta med i studien. 

  

3.3  Tidigare  forskning  
Utifrån de sökningar vi gjort har vi valt ut fem studier som vi anser är relevanta för vår uppsats då de 

på olika sätt går att koppla till vår målgrupp och socialt arbete. Fler studier finns att tillgå men vi har 

valt att göra en avgränsning och prioritera de som vi anser mest relevanta för vår uppsats.  

	  
3.3.1  Existentiell  betydelse  av  konst  i  vården  på  Stockholms  Sjukhem  2017,  Lappalainen  (2019)    

Existentiell betydelse av konst i vården på Stockholms Sjukhem 2017  

Den första studien som vi valt att ta upp är gjord av Jonna Lappalainen (2019) och handlar om konst 

ur ett existentiellt perspektiv och berör äldre boende på Stockholms sjukhem. Vi anser att denna studie 

är relevant för vår uppsats då den berör konst kopplat till psykisk hälsa hos en grupp som likt 
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målgruppen i vår studie kan uppleva svårigheter när det kommer till både kommunikation och känsla 

av meningsfullhet i vardagen. Studien ser vi som relevant för socialt arbete då dess fokus på en 

meningsfull tillvaro stämmer överens med den målsättning som finns för dagliga verksamheter. 

Lappalainen är docent i den praktiska kunskapens teori och fick uppdraget att genomföra ett 

följdforskningsprojekt till det större projektet Medvaro – Att aktivera och förmedla konsten på 

Stockholms Sjukhem. Studiens utgångspunkt var att undersöka resultatet av Medvaro-projektet samt 

det eventuella behovet av att vidareutveckla Stockholms sjukhems arbete med konst. Projektet 

Medvaro har som mål att arbeta med den omfattande konstsamling som finns på Stockholms Sjukhem 

genom att på ett konstpedagogiskt sätt erbjuda patienter på sjukhemmet två olika konstaktiviteter. Den 

ena aktiviteten kallas för ”Konststunden”, den riktar sig till de långtidsboende och leds av Jeanette 

Ragnes Jacobsson om arbetar för på Nationalmuseum. Under konststunden guidas de boende och 

eventuell personal på en rundtur i sjukhemmets lokaler för att studera den konst som är utställd där. 

Man talar öppet om de verk man ser, vad de får en att känna, vilka färger man ser och vad man tycker 

att verket föreställer. Medvaroprojektets andra aktivitet kallas för ”konstgöra” och riktar sig till 

patienter på geriatrik och rehabiliteringsavdelningarna. Här får deltagarna själva måla och använda de 

material som finns till förfogande, man talar sedan i grupp om det man skapat. Studien genomfördes 

genom att Lappalainen själv deltog vid nitton aktivitetstillfällen. Lappalainen (2019) fokuserar på vad 

konsten som aktivitet kan bidra med i vården ur ett existensfilosofiskt perspektiv. Hon kommer i sin 

studie fram till tre teman: Existentiell återhämtning, Existentiell stimulans och Existentiell 

omskakning. Enligt studien fungerade konstaktiviteterna som en form av återhämtning och paus från 

vardagen och sjukdomen. Enligt Lappalainen har en frisk människa i princip möjlighet att själv välja 

när hen vill ta pauser, ringa en vän eller ta en fika. Personer som på grund av sjukdom är begränsade i 

rörelse eller kommunikationsförmåga har inte samma möjlighet men fortfarande samma behov. 

Konstaktiviteterna erbjöd, enligt Lappalainen, en sådan paus och en möjlighet för deltagarna att bara 

vara sig själva, en möjlighet till existentiell återhämtning. Enligt studien bidrog konstaktiviteterna 

även till existentiell stimulans i den mening att de engagerade deltagarna till samtal och diskussion. En 

av deltagarna uttryckte att hon särskilt hade uppskattat en diskussion som uppkommit under 

konststunden där deltagarna tyckte mycket olika om ett verk, detta eftersom hon annars saknar sådana 

diskussioner som griper tag i henne. Enligt Lappalainen så är dessa typer av diskussioner viktiga då de 

är en bekräftelse på att någon tar ens åsikter på allvar. ”Det som kvinnan dock fick mig att inse är att 

dessa diskussioner, om högt och lågt, om viktigt och oviktigt, också är en ständigt pågående 

bekräftelse på att någon tar mina uppfattningar och åsikter på allvar. Jag behandlas som någon som 

har något att säga, någon som betyder något, och i slutändan fungerar det också som en bekräftelse 

på att jag finns. I den meningen fungerar de (konstaktiviteterna) också som en existentiell stimulans 

och bekräftelse” Lappalainen (2019).  

Under temat existentiell omskakning presenterar Lappalainen (2019) hur konstaktiviteterna ledde 

till att både patienter och vårdpersonal gavs chans att släppa sina roller. Enligt henne gav det möjlighet 



16	  

för båda parter att mötas på nya villkor. Hon beskriver även hur en deltagare uttryckte att 

konstaktiviteten gjorde att han, hos sina meddeltagare, fick chans att se människan bakom sjukdomen. 

Han sa även att aktiviteterna bidragit till att han och andra deltagare började umgås och prata om konst 

även efter konststunderna. Under konststunderna menar Lappalainen att det heller inte är självklart att 

den som är mest vital har bäst förutsättningar utan alla kan bidra och även överraska. Den som annars 

är tyst och tillbakadragen visar sig kunna massor om material och penslar och den som bara kan väsa 

fram orden visar sig ha väldigt mycket att berätta och får också utrymme för det. Hon menar också att 

konsten gav personalen möjlighet att utöva sin existentiella kompetens när fokus flyttades från deras 

roll som vårdgivare.  

 

3.3.2  Craft  activities  in  groups  at  meeting  places:  supporting  mental  health  users’  everyday  

occupations,  Horghagen,  Fostvedt  och  Alsaker  (2014)  

Den andra studien som vi valt att presentera här är gjord av Horghagen, Fostvedt och Alsaker (2014). I 

denna studie presenteras resultatet av 12 intervjuer med personer med psykisk ohälsa som regelbundet 

deltar i en konstnärlig gruppverksamhet. Vi ser studien som relevant för vår uppsats och socialt arbete 

då den avser ringa in egenskaperna hos metoden konstnärligt skapande i relation till personer som till 

följd av psykisk ohälsa riskerar att bli isolerade från den samhälleliga gemenskapen.  

Enligt författarna är isolering vanligt när det kommer till målgruppen och i många fall är den svår 

att bryta. Samtidigt visar forskning att sysselsättning och sociala sammanhang är viktiga för att uppnå 

mental hälsa och dagliga verksamheter finns därför för att erbjuda en anpassad miljö och aktiviteter 

utifrån individens villkor (Horghagen, Fostvedt och Alsaker, 2014). Resultatet från studien visade att 

de som deltog i den konstnärliga verksamheten upplevde att den bidrog till stabilitet, rutiner, 

färdigheter och kunskap samt till inbördes stöd. Det konstnärliga skapandet som aktivitet underlättade 

social interaktion då deltagarna upplevde att de kunde sitta med i ett sammanhang och delta så lite 

eller mycket de ville och däremellan ägna sig åt sitt skapande. Detta gjorde att de vågade delta 

eftersom det inte krävdes så stor delaktighet i exempelvis konversationen. De uttryckte också att 

skapandet bidrog till gemenskap då de gärna pratade med varandra och utbytte erfarenheter och 

kunskap om olika material och tekniker. Många upplevde därmed också ökad självkänsla då de fick 

uppskattning från andra och själva kände att de utvecklade sina förmågor. Enligt författarna var 

förutsägbarheten i det konstnärliga skapandet också en viktig komponent. Deltagare uttryckte att de 

kände sig trygga av att få komma till den dagliga verksamheten och att skapandet upptog deras sinne 

på ett sätt som gjorde livet mer hanterbart.  

 

3.3.3  Art  Therapy  for  treating  Children  with  Autism  spectrum  Disorder  (ASD):  The  Unique  Contribution  

of  Art  Materials,  Dafna  Regev  (2013)  

Denna kvalitativa studie är gjord av Dafna Regev (2013) och syftar till att undersöka konstterapeuters 

upplevelse av att arbeta med konstnärliga material i behandling av barn diagnostiserade med autism 
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(ASD). Även om denna studie rör terapeutisk behandling så anser vi att den är relevant för vår egen 

uppsats då den utforskar hur konstnärligt skapande kan användas som alternativt kommunikationssätt 

och/eller kommunikationsverktyg för personer med autism. De olika teman som Regev (2013) 

identifierat anser vi stämma väl överens med vårt delsyfte att förstå de egenskaper som konstnärligt 

skapande har i arbetet med målgruppen. Vi anser även att det finns en koppling till socialt arbete då 

metod och målgrupp återfinns inom flera grenar inom det sociala arbetets praktik såsom dagliga 

verksamheter. 

I Regevs studie intervjuades tio konstterapeuter om deras möten med barn som fått diagnosen 

ASD. En systematisk kvalitativ analys gjordes av empirin som bestod av semistrukturerade intervjuer 

för att identifiera tio huvudsakliga faktorer som konsten bidrog med i den terapeutiska processen. 

Studiens tio resultat i form av tio teman presenteras nedan, 

1. Konst - en viktig komponent av kommunikation. Respondenterna var överens om att målgruppen har 

varierande svårigheter med kommunikation. Därav är områden att diskutera och prata kring 

begränsade. Konsten hjälper barnet att bli kreativt och börja kommunicera, samt blir ett medel för att 

uttrycka sig själv. 

2. Konstmaterial – känselstimulering. Majoriteten av respondenterna beskrev vikten av att arbeta med 

olika material. Exempelvis vatten, lera och sand. Att hälla vatten eller klämma på lera kan väcka 

barnets nyfikenhet och aktivera barnets känsel. Materialen hjälpte barnen att uppleva att en handling 

ledde till en effekt, och uppmuntrade till att utforska världen genom känseln.   

3. Nöjet av konstnärlig verksamhet ledde till engagemang i sessionen. Barnen blev motiverat att skapa 

i och med känseln av de olika materialen. Det ledde till att barnet hade någonting att göra under 

terapisessionen vilket ökade fokus under sessionen. 

4. Konst som en tredje part i klient-terapeut-relationen. Den gemensamma aktiviteten av skapande gör 

att terapirelationen blir mer icke-hotande. Detta ansågs av terapeuterna vara ett av de viktigaste målen 

i terapin med målgruppen. Skapandet minskade hotet av direkt ansikte till ansikte-intimitet vilket leder 

till att de blir mindre oroliga i interaktionen med terapeuten. 

5. Konsten drar barnet ut ur den autistiska bubblan. Respondenterna menade att känselkvalitéerna av 

de olika materialen, färgerna, lukterna och de möjliga ljuden av texturerna gjorde materialet 

inbjudande vilket ökade barnets nyfikenhet. I detta avseende har materialen potential att inte bara 

uppmana till kommunikation, utan också att skapa ett fönster till världen, och sträcka sig utanför den 

autistiska bubblan. Vissa av terapeuterna berättade hur interventionen kunde attrahera barnets 

uppmärksamhet utan att inkräkta på den inre världen vilket av målgruppen kan upplevas som hotande. 
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6. Konst skapar en kontrollerad miljö, där barnet bara kan vara. Vissa material som pennor, penslar 

eller pannåer beskrevs som speciellt fördelaktiga i arbetet med målgruppen. Materialet har en passiv 

och statisk kvalité som ger barnet en känsla av en säker och kontrollerad miljö. Barnet får en möjlighet 

att hantera orolighetskänslor i en miljö som är förutsägbar. I denna toleranta miljö kan barnet känna 

sin egen närvaro och även öka kapaciteten att tolerera känslor. 

7. Den artistiska produkten hjälper att skapa kontinuitet. Många respondenter berättade att barn med 

ASD kan ha svårt med symbolism. I förlängningen kan det leda till att kontinuitet blir svårt att uppleva 

i och med minnessvårigheter. Att upplevelser inte kan bli registrerade i barnet sinne ger upphov till 

orolighet som barnet inte kan uttrycka. I nästa led kan det leda till att barnet frikopplar sig från världen 

runt omkring och drar sig tillbaka inom sig själv. Den inre världen tar över. Eftersom konstnärligt 

skapande lämnar ett faktiskt spår i form av en produkt kan minnet bli sparat och man kan återvända till 

det vid ett senare tillfälle. Det hjälper till att skapa kontinuitet. Ett verk blir kopplingen mellan en 

session och en annan i ett led att utveckla en kapacitet för symbolik. 

8. Konst syns och hjälper barnet att få en känsla av att vara närvarande. Vissa respondenter menade 

att när de ett barn lämnar ett ”märke” i form av en tavla på en vägg, eller en skulptur i ett rum, blir 

produkten ett erkännande av barnets närvaro på den givna platsen. 

9. Konst hjälper barnet att utöka sin repertoar. Respondenterna beskrev att målgruppen hade en 

tendens att hamna i repetitiva mönster, både vad gäller uppträdandet under sessionerna och i arbetet 

med materialet. Genom att uppmuntra till ett utforskande av andra material och tekniker kunde 

terapeuten jobba med att utveckla barnets repertoar och uppmuntra till variation. 

10. Gemensamt ritande skapar en arena för kommunikation. Terapeuterna menade att det var otroligt 

givande att rita eller måla gemensamma bilder. De menade att det genom att göra någonting 

tillsammans med barnet kunde skapa ett samarbete och en kommunikation även när ord saknas. 

Skapandet gjorde att man blev tvungen att relatera till varandra 
 

3.3.4  Efficacy  of  art  therapy  in  the  reduction  of  impulsive  behaviors  of  children  with  ADHD  co-morbid  

intellectual  disability,  Hina  Ayaz  &  Uzma  (2015). 

Vi valde att inkludera den fjärde studien av Hina Ayaz & Uzma (2015) då den undersöker huruvida 

konstterapi kan stärka impulskontrollen hos barn med ADHD, autism (ASD) och utvecklingsstörning. 

Likt Regevs (2013) studie undersöks här konst som terapeutiskt verktyg men vi anser att studien är 

relevant för oss då den belyser konstnärligt skapande som ett sätt för målgruppen att hantera problem 

kopplade till diagnosen. Likt Regevs studie anser vi att denna är relevant för socialt arbete då metoden 

konstnärligt skapande samt målgruppen återfinns inom flera grenar av det sociala arbetets praktik 

såsom dagliga verksamheter. 
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Hina Ayaz och Uzmas (2015) studie har för avsikt att undersöka effekten av konstterapi i relation 

till impulsiva beteenden hos barn med Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD), och 

utvecklingsstörning. Studien har en kvantitativt metodansats och en experimentell design. Empirin har 

samlats in från olika specialskolor i Pakistanska staden Karachi mellan 2011 och 2013. Urvalet består 

av 14 barn mellan 6 och 12 år. Urvalet delades upp i en behandling- och en kontrollgrupp. 

Behandlingsgruppen fick 25 sessioner konstterapi medan kontrollgruppen hade ordinarie 

klassrumsundervisning. Varje session varade i 45 minuter och gjordes två gånger per vecka. Innan 

studien startade observerades de båda grupperna under vanlig undervisning 8 timmar per dag i två 

dagar. Barnen i båda grupperna fick före studiens start, samt efter sessionerna fylla i ett Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder Test och ett Human Figur Rating test. Data från dessa test låg till grund 

för en analys som utgör studiens resultat. I studiens resultat fann man att konst som terapi är effektivt i 

minskningen av impulsiva beteenden hos barn med ADHD och utvecklingsstörning. Man beskriver 

också hur detta stämmer väl överens med hänvisning till liknande forskning i andra länder. Författarna 

anser att detta kan bidra till ökad kunskap inom både discipliner som psykologi och specialpedagogik. 

 

3.3.5  Outcome  Studies  on  the  Efficacy  of  Art  Therapy:  A  Review  of  Findings,  Slayton,  D’Archer,  och  

Kaplan  (2010)  

Som femte studie valde vi den av Slayton, D’Archer, och Kaplan (2010) vilken är en sammanställning 

av 35 studier på det konstnärliga skapandets effekter i behandling av olika symtom i ett brett spann av 

åldersgrupper. Författarna tar själva upp problematik kopplad till kvantifierbarhet av metodens värden 

vilket vi anser gör den relevant för vår uppsats. Svårigheten att mäta det konstnärliga skapandets 

egenskaper är en central del i vår uppsats vilket återspeglas i Slayton, D’Archer, och Kaplans (2010) 

studie och vi anser att detta även gör den relevant för socialt arbete då den problematiserar kraven på 

standardiserade mätmetoder.  

Slayton, D’Archer, och Kaplans (2010) sammanställning visar att det finns tydlig evidens för 

konst-terapins positiva effekter. Alla 35 studier lever inte upp till de krav som ställs för att kunna 

användas som grund till vidare forskning, men enligt författarna går det att ta vara på de delar som går 

att utveckla och forska vidare på. Författarna menar att kvantitativ forskning oftare upprepas vilket ger 

metoden dess styrka, men att det genom många små studiers kvantifierbara resultat bör gå att bygga 

vidare på någonting som kan representera en systematisk översyn. Studier som avser denna 

sammanställning är hämtade från många olika discipliner vilket också visar på ett ökat stöd för 

konstterapin. Enligt författarna till studien kvarstår dock samma problem som historiskt diskuterats 

kring tidigare forskning på området. Det finns en brist på standardiserade rapporteringar och 

kontrollgrupper samt en tendens att använda sig av individuellt upplevda berättelser istället för 

mätbara resultat. Beskrivningar av hur metoden används är ofta fattiga vilket gör det svårt och i vissa 

fall omöjligt att följa forskningsproceduren för replikation och utveckling. I många studier blandas 

metoden med andra behandlingar, vilket gör det omöjligt att mäta just effekten av konstterapin.  
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Slayton, D’Archer, och Kaplan (2010) sammanställning bygger delvis på en annan 

sammanställning som gjordes tio år tidigare av Reynolds, Nabors, and Quinlan (2000). Reynolds, 

Nabors, and Quinlan (2000) undersökning omfattar totalt 17 studier och kommer bland annat fram till 

att enbart några få studier visar på resultat som gick att mäta. I de mätbara studierna hade metoden inte 

större effekt än vanlig terapi. 
 

3.4  Summering  av  tidigare  forskning  
Det studierna gemensamt visar är att konstnärligt skapande i vissa fall har positiv effekt för 

målgruppen när det kommer till att skapa en meningsfull tillvaro eller bryta isolering. För vissa barn 

och unga visade sig metoden kunna vara ett hjälpmedel för kommunikation samt för att öka 

koncentration och impulskontroll. 

Studierna som finns att tillgå är främst kvalitativa undersökningar av individer med olika typer av 

psykisk eller fysisk ohälsa och deras subjektiva upplevelser av konstnärligt skapande i behandlande 

syfte. Det finns även kvant-baserade studier, oftast av mindre sort med ett fåtal 

undersökningspersoner.  
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4.  Metod  och  material  
I detta kapitel presenteras studiens forskningsdesign, genomförande, etiska överväganden, 

förförståelse, validitet reliabilitet och generaliserbarhet samt en metoddiskussion. Empirin i denna 

studie består av transkriberade intervjuer med fem informanter. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning och intervjuerna varade mellan 60-70 minuter. En sammanfattning av empirins 

huvudinnehåll går att finna i studiens resultatdel. Där presenteras resultat som framkommit genom 

analys och bearbetning av intervjumaterialet kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.1  Forskningsdesign  
Då vi ville undersöka praktikerns upplevelse av fenomenet konstnärligt skapande kopplat till 

målgruppen, alltså deras upplevelse av fenomenet, ansåg vi att ett kvalitativt angreppssätt var 

passande. Studiens syfte överensstämmer med Brymans (2011) redogörelse för hur man i kvalitativa 

studier exempelvis kan studerar en mindre grupp och lyfta fram deras upplevelser, berättelser och syn 

på fenomen de berörs av. Kvalitativ forskning fokuserar på människor och sociala kontexter vilket 

överensstämmer med studiens syfte som är att undersöka yrkesutövares upplevelse av konstnärligt 

skapande som metod, samt att med hjälp av den analytiska tolkningsramen förstå och ifrågasätta 

möjlighet och behov av att mäta dessa i enlighet med krav på evidensbaserad praktik. 	  
Då vi upplevde att vi redan hade viss förförståelse kopplad till både målgrupp och konstnärligt 

skapande som metod så valde vi ett abduktivt förhållningssätt. Detta innebär att vi har växlat mellan 

ett induktivt förhållningssätt och ett deduktivt. Det induktiva förhållningssättet utgår från empiriska 

observationer och fenomen som forskaren sedan förklarar med en teori, alternativt skapar en teori 

utifrån. I det deduktiva förhållningssättet utgår forskaren från en redan existerande teori/hypotes som 

hen sedan testar empiriskt för att på så sätt antingen falsifiera eller bekräfta den (Bryman, 2011). Det 

abduktiva förhållningssättet överensstämde med vår förförståelse och de valda teoretiska 

utgångspunkterna. Förförståelsen bestod i vetskap om det salutogena synsättet men detta var dock 

ingen teori som vi använde i syfte att testa en färdig hypotes utifrån. Vi var istället öppna för de svar 

respondenterna gav oss och tog dessa med oss tillbaka för analys. Därefter formulerade vi egna 

slutsatser baserade på den samlade empirin kopplad till analysverktyg och tidigare forskning.	  
Vi har valt en fenomenologisk utgångspunkt och metod i analysarbetet. Enligt Fejes och Thornberg 

(2015) passar denna forskningsmetod när man vill undersöka ett fenomen och fokusera på det mest 

väsentliga i den utforskade upplevelsen. Vi anser att den fenomenologiska utgångspunkten passar vår 

studie då vi undersöker yrkesutövares upplevelse av metoden konstnärligt skapande kopplat till den 

specifika målgruppen. Begreppet fenomenologi är brett och vi har därför valt att inte beskriva dess 

helhet, däremot beskriver vi under rubriken “kodning och analys” hur vi rent praktiskt använt den 

fenomenologiska utgångspunkten i analysarbetet.  
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4.2  Studiens  genomförande  
Innan vi började uppsatsskrivandet hade vi två förberedande kurser i vetenskapsteori och teorier i 

socialt arbete. I en av dessa kurser ingick att skriva ett PM (uppsats-promemoria) och vi blev tilldelade 

en mall att utgå ifrån. Med vårt PM som grund jobbade vi vidare med att utveckla arbetet genom att 

följa vad Bryman (2011) beskriver som de viktigaste sex stegen i en kvalitativ forskningsprocess: 

generella frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat och slutsatser.	  
Efter att vi formulerat generella frågeställningar och sökt fram viss relevant tidigare forskning började 

vi kontakta olika potentiella respondenter. Vi fick ganska snart kontakt med två respondenter som var 

intresserade av att delta. Då vi fått tips av vår handledare att se den första intervjun som en 

pilotintervju eller ”test-intervju” så lämnade vi medvetet några dagars mellanrum mellan första och 

andra intervjun. Detta för att ha möjlighet att vid behov revidera intervjuguiden och diskutera 

eventuella problem som uppstått.	  
Tre av de fem intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats då de själva valde det. En 

intervju genomfördes via videosamtal och en intervju genomfördes i hemmiljö. Parallellt med att vi 

genomförde intervjuerna transkriberade vi insamlat material, detta för att hela tiden lära oss av tidigare 

intervjuer och eventuella misstag vi behövde bli medvetna om. Efter att transkriberingarna var klara 

gick vi tillsammans igenom materialet enligt den fenomenologiska analysmetoden och identifierade 

olika teman i texten. En noggrann beskrivning av denna process kan läsas i avsnittet ”kodning och 

analys”.  
 Efter att vi gått igenom och redovisat resultatet av intervjuerna analyserade vi materialet med hjälp 

av det salutogena synsättet och Bornemark, ”att mäta det omätbara”. Det salutogena synsättet har 

använts för att tolka och förstå vad praktiker anser att konstnärligt skapande har för betydelse för den 

aktuella målgruppen. Detta för att med hjälp av Bornemarks perspektiv ”att mäta det omätbara” 

ifrågasätta möjligheten och behovet av att mäta dessa enligt krav på evidensbaserad praktik 

 

4.2.1  Urval  

Inledningsvis tog vi kontakt med personer som vi sedan tidigare kände och visste skulle passa studiens 

syfte. Vi sökte även upp verksamheter med yrkesutövare som överensstämde med den tänkta 

undersökningsgruppen. Urvalet består således av de personer som vi fick tag på och som var 

intresserade av att ställa upp. Vi gjorde alltså vad Bryman (2011) benämner som ett 

bekvämlighetsurval vilket består av just de personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

En av informanterna kom vi i kontakt med via det som Bryman kallar snöbollsurval dvs en av 

informanterna tipsade om en ytterligare person som kunde passa studiens syfte.  

Urvalets storlek består av fem informanter. Antalet bestämdes av den tid vi hade att disponera samt 

avsaknad av tidigare erfarenhet att genomföra och författa en forskningsstudie.  Fyra av fem intervjuer 

genomfördes i Stockholmsområdet och en genomfördes via videosamtal då informanten befann sig 
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utomlands. Att merparten intervjuer genomfördes i Stockholm beror på att vi själva bor där vilket 

underlättade möjligheten att träffa villiga informanter samt huvudstadens breda utbud av verksamheter 

som överensstämde med studiens målgrupp. 

Av de fem personer vi intervjuade så arbetade två på så kallade dagliga LSS-verksamheter med 

inriktning på konst, musik och utbildning. Målgruppen för dessa verksamheter stämde överens med 

studiens målgrupp vilket gjorde dem relevanta för oss. Två av informanterna vi intervjuade arbetade 

på gruppverksamheter som drivs av intresseorganisationer kopplade till studiens målgrupp. En av 

dessa informanter är utbildad bildterapeut samt har tidigare drivit en grupp med uteslutande 

konstnärlig inriktning. Den andre har erfarenhet av att använda konstnärliga metoder som verktyg 

under gruppverksamhet med i grunden annan inriktning än konst. Den femte informanten arbetar med 

uttryckande konstterapi och har även erfarenhet av att driva grupper för personer med NPF och/eller 

psykisk ohälsa med konstnärligt skapande som metod.  

 

4.2.2  Kvalitativa  intervjuer  

Intervjun är enligt Bryman (2011) den mest använda metoden när det kommer till kvalitativ forskning. 

Det finns flera olika typer av intervjuer och vi har använt oss av det semistrukturerade upplägget. I 

enlighet med den semistrukturerade intervjumetoden skapade vi en intervjuguide utifrån teman 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Metoden valdes även för att ge oss möjlighet att 

anpassa oss efter informantens upplevelse av vad hen tyckte var relevant att förmedla utifrån de teman 

intervjuguiden bestod av. Det semistrukturerade upplägget gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor 

för att få så uttömmande och detaljerade redogörelser som möjligt om den yrkesverksammas 

upplevelse av konstnärligt skapande kopplat till målgruppen.  

Under intervjuerna försökte vi vara lyhörda och uppmärksamma på vad informanten själv tog upp 

som viktiga aspekter av konstnärligt skapande i respektive verksamhet. Vi försökte också vara 

varsamma med våra frågor och tydliga med att intervjun är frivillig och kan avbrytas om/när 

intervjupersonen vill. Enligt Brinkmann och Kvale (2015) är det viktigt att man är tydlig gentemot 

informanten om vad intervjun handlar om och hur materialet kommer användas, därför inledde vi 

varje intervju med att klargöra studiens syfte och intervjupersonens rätt att avböja sin medverkan. 

Brinkmann och Kvale menar att intervju inte bara är en metod utan även ett hantverk som man måste 

öva på för att lära sig, de menar att kunskapen om hur man genomför en bra intervju inte bara går att 

läsa sig till. Vi har därför kontinuerligt transkriberat och analyserat de intervjuer vi genomfört för att 

kunna lära oss och utvecklas under studiens gång vad gäller på vilket sätt frågor ställs, samt hur vi 

förhöll oss till varandra och informanten.  

 

4.2.3  Kodning  och  analys  

Kvalitativ analys av data definierar den process som forskaren systematiskt undersöker och arrangerar 

datamaterialet på, i detta fall intervjutranskriptioner, för att komma fram till resultat. Data organiseras, 
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bryts ner till hanterbara enheter, kodas och syntetiseras för att söka mönster. Syftet kan vara att, som i 

detta fall, sätta fokus på subjektiva erfarenheter som upplevelser, uppfattningar och föreställningar 

(Fejes & Thornberg 2015). 

För att komma fram till det utforskade fenomenets essens, som i detta fall är praktikerns upplevelse 

av konstnärligt skapande i arbete med målgruppen har vi valt att använda oss av en fenomenologisk 

analysmetod. Den mest använda fenomenologiska analysmetoden arbetades fram av Giorgis (1997, 

1985, 1997b) med inslag av Colaizzis (1978) i det 6e steget. Nedan följer en beskrivning av Giorgis 

(1997, 1985, 1997b) och Colaizzis (1978) analysmodell i stegform samt hur vi i denna studie gjort för 

att förhålla oss och arbeta utifrån dessa.  

1. Bestämning av helhetsbetydelsen som innebär en översiktlig genomgång av empirin, där 

huvudsyftet är att greppa det huvudsakliga innehållet. I detta steg skattas materialets begriplighet och 

relevans. Dessa två behöver svara till studiens syfte för att gå vidare i analysarbetet. 

Inför detta första steg skrev vi ut alla transkriberade intervjuer. Båda författarna läste noga igenom 

materialet och kontrollerade att det gick att koppla till och var relevanta för studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

2. Avgränsning av meningsbärande enheter innebär att en detaljerad läsning av materialet görs för att 

kunna bryta ner texten till mindre delar. Här är syftet att hitta skiftningar i meningsinnehåll och finna 

meningsbärande enheter som fraser, meningar eller meningssekvenser. De meningsbärande enheterna 

skall utgöra skilda aspekter av det studerade fenomenet. Efter indelning i enheter sammanställs 

utsagorna genom att omvandlas från första person till tredjepersons form. 

Detta steg valde vi att göra med hjälp av dator. Vi organiserade empirin genom att ge varje 

informants text en egen färg. Detta för att kunna hålla reda på vilken text som tillhörde vilken 

informant. Därefter överfördes meningsbärande enheter, meningar och menings-sekvenser till ett nytt 

samlat dokument. Vi omvandlade därefter utsagorna från första person till tredjepersonsform. Färgen 

på texten gjorde det lätt för oss att gå tillbaka och hitta de citat som texten utgick ifrån. Vi arbetade 

också tillsammans i detta steg för att hela tiden kunna ha en gemensam dialog om vilka delar av 

empirin som kunde kopplas till syfte och forskningsfrågor. 

 

3. Transformering av vardagliga beskrivningar, här sker en detaljerad analys av de meningsbärande 

enheterna. Meningsenheterna relateras till varandra och det sammanhang de ingår i. Här görs både 

implicita och explicita tolkningar. Alltså implicita meningar med indirekta språkligheter som 

metaforer eller liknelser samt explicita meningar som är direkta språkliga uttryck. 

I detta steg organiseras empirin ytterligare. I enlighet med detta steg gick vi igenom dokumentet med 

de meningsbärande enheterna från alla informanter. Vi urskiljde implicita och explicita betydelser av 
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meningarna för att fastställa vad informanterna hade för avsikt att säga. I och med detta steg 

komprimerade och rensade vi bort onödiga ord som ”eh”, ”liksom”, ”hmm” etc. 

4. Fenomenets situerade struktur, i denna del sammanfogas de meningsbärande enheterna till en 

enhetlig beskrivning av fenomenet. Detta är fenomenets situerade struktur. Här skall informationen 

från alla meningsenheter representeras, men syftet är att ytterligare komprimera texten och eliminera 

irrelevanta utsagor, upprepningar eller liknande meningsenheter. 

Innan vi inledde detta steg kopierade vi den befintliga texten från steg tre och förde över till ett nytt 

dokument. Detta för att kunna gå tillbaka i analysarbetet och kolla så att vi inte missat eller tagit bort 

väsentlig information. Vi gick återigen tillsammans igenom texten och tog bort utsagor som var 

irrelevanta för att kunna besvara syfte och frågeställningar samt tog bort upprepningar eller liknande 

meningsenheter. 

 

5. Fenomenets generella struktur. I steg fem görs en ordentlig genomgång av de situerade texterna. Ur 

dessa identifieras centrala teman som speglar fenomenets essens. Essensen består av den generella 

struktur som informanternas gemensamt upplevda erfarenheter skapar. I detta skede är det också 

viktigt att hela tiden gå tillbaka för att försäkra sig om att det finns en empirisk förankring av de olika 

teman som hittats. 

Detta steg gjordes genom att vi innan ytterligare organisering av empirin noga läste igenom 

dokumentet från steg fyra. Vi kopierade återigen över all information till ett nytt dokument för att 

spara en kopia av steg fyra. Detta för att kunna gå tillbaka och kontrollera att inget viktigt missats eller 

tagits bort. Vi kunde ur texten urskilja fyra huvudsakliga teman som informanternas utsagor kretsade 

kring. Därefter klippte vi in meningar som tillhörde respektive tema från det samlade dokumentet. 

Vissa meningar passade in i mer än ett tema och klipptes då in under flera teman. 

6. Slutligen verifiering av fenomenets essens. Det sjätte och sista steget formuleras av Colaizzi (1978). 

Här menar Colaizzi att resultatet bör stämmas av med informanterna för att kontrollera att dragna 

slutsatser stämmer. Detta sjätte steg skulle troligen stärka reliabiliteten i vår studie, men det har vi av 

flera skäl inte haft möjlighet att genomföra. Ett skäl är att vi bedömer att det skulle vara svårt att få 

informanterna att avsätta tid även för detta. 

4.2.4  Avgränsningar  

Vi har i denna studie fått göra vissa avgränsningar både vad gäller urval och forskningsansats. 

Konstnärligt skapande är ett brett begrepp som kan innefatta mer än det vi valt att fokusera på i den 

här studien, och som skulle innebära ett bredare urval än vad som var tidsmässigt genomförbart. Vi 

valde att innefatta måleri, teckning, skulptering och musik i begreppet konstnärligt skapande för att 

dessa gemensamt kan uttrycka känslor i ett ickeverbalt språk. Målgruppens möjlighet att uttrycka 

känslor via det konstnärliga skapandet ger i sin tur de yrkesverksamma inom dessa verksamheter 

möjlighet att tolka dessa uttryck och känslor vilket har betydelse för studiens resultat. Gällande 
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studiens forskningsfråga och syfte så har vi begränsat oss till att undersöka yrkesutövares upplevelse. 

Detta för att de är verksamma inom ett område inom det sociala arbetets praktik vars metoder anses 

svåra att mäta. Vi anser också att yrkesutövaren har en samlad bild av sin egen och målgruppens 

uppfattning av metodens egenskaper. Som tidigare nämnts i 4.2.3 har vi valt att inte göra det sjätte 

steget i analysarbetet. Detta bland annat för att vi inte bedömt det rimligt att informanterna även skulle 

ha möjlighet att avsätta tid för detta. 

 

4.3  Etiska  överväganden  
Vi har i största möjliga mån vad gäller forskningsetiska aspekter försökt att beakta The Economic and 

Social Research Councils (2015) sex råd, som presenteras i ESRC Framework for research ethics, 

samt vetenskapsrådets (2017) fyra riktlinjer. 

Inledningsvis i första mailkontakt med tillfrågade informanter informerade vi om studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har även i denna första kontakt beskrivit villkor för deltagande, såsom frivillighet 

och rätt att avbryta medverkan om så önskas. Vidare har vi beskrivit vilka parter vi har för avsikt att 

intervjua i vår studie och försäkrat anonymitet och konfidentialitet om så önskas. Vid intervjutillfället 

har informanternas godkännande samt en redogörelse för ovan nämnda villkor spelats in med 

ljudupptagning. Vi har även i detta skede informerat om hur materialet kommer att användas och 

försäkrat informanterna om att inspelning samt transkribering kommer att raderas efter färdigt 

uppsatsskrivande. Med detta har vi haft för avsikt att ta hänsyn till The Economic and Social Research 

Council (2015) punkter. 2. Deltagare och medforskare skall informeras om studiens syfte, metod, 

personer och organisationer som kan komma använda resultatet samt vad ett deltagande kan innebära 

för eventuella risker, 3. Anonymitet och konfidentialitet skall säkerställas om deltagare önskar och 4. 

Deltagandet skall vara frivilligt, samt vetenskapsrådets (2017) riktlinjer gällande information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Vår inställning, partiskhet och värdering av konstnärligt skapande som metod och bemötande vid 

intervjuns frågeställningar har hållits så neutral som möjligt vilket avser att svara till The Economic 

and Social Research Council (2015) punkt 6. Varje typ av intressekonflikt eller partiskhet skall tydligt 

uttryckas. Forskningens oberoende status skall vara entydig. Då vi valt att intervjua personer mellan 

20 och 65 år har kravet på vårdnadshavares samtycke inte varit aktuell. Vi har heller inte beaktar The 

Economic and Social Research Council (2015) punkt 1. Forskningen skall vara av hög kvalitet, är 

forskningsansökan dåligt utformad blir den därmed oetisk, som avser forskningsansökan. Inte heller 

The Economic and Social Research Council (2015) punkt 5. Eventuella skador för deltagarna skall 

undvikas, då vi inte bedömer att deltagarna riskerar att på något sätt genom deltagande skadas. Vi har 

även erbjudit samtliga informanter möjlighet att läsa färdig forskningsrapport. 

Vidare har vi fört etisk diskussion oss emellan kring språkbruk och ordval i kontakt med 

informanter, samt i författandet av studien. I ett försök att inte objektifiera, stigmatisera eller 

diskriminera studiens målgrupp har vi valt att använda oss av samma språk och begrepp som 
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verksamheterna och deltagarna själva väljer att använda. Vi vill också noga poängtera att empirin och 

våra dragna slutsatser genom resultat och analys är koncentrerat till yrkesutövaren upplevelse av 

metoden konstnärligt skapande. Det är alltså den yrkesverksammas upplevelser utifrån perspektivet av 

att arbeta med metoden, och inte målgruppens.  

 

4.4  Förförståelse  
Brinkmann och Kvale (2017) beskriver hur vi förstår världen utifrån den förförståelse vi har. Den hör 

inte bara ihop med de teoretiska tolkningar vi antar i forskningsarbetet utan tycks vara ett allmänt drag 

i individens tillvaro. Det är viktigt att vara medveten om att den egna personens förförståelse har 

betydelse för hur vi uppfattar och tolkar de fenomen vi undersöker. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att kvalitativ forskning ställer höga krav vad gäller ett reflexivt 

förhållningssätt. Förförståelsen kan enligt författarna vara både en tillgång och ett hinder i tolkning 

och analysarbetet. Det är därför viktigt att i en uppsats tydligt beskriva förhållningssättet och 

förförståelsen av de fenomen som undersöks vilket vi avser att göra så tydligt som möjligt. 

Vi har i egenskap av författare till studien båda två erfarenhet av att arbeta på daglig verksamhet, i 

skola och på boende med målgruppen personer med psykiska funktionsvariationer så som exempelvis 

NPF och personer med utvecklingsstörning. En av oss har även erfarenhet av att arbeta med just 

konstnärligt skapande i relation till målgruppen. Den andre har enbart erfarenhet av att ha medverkat 

under sådana aktiviteter. Förförståelsen har även påverkats av att en av oss är uppvuxen med en 

vårdnadshavare som är utbildad och aktiv som uttryckande konstterapeut. Vi har en uppfattning av- 

och tro på att konstnärligt skapande har positiv inverkan på målgruppens psykiska mående. Vi är 

därför medvetna om att det är av största vikt att vi i analys av insamlat material har för avsikt att läsa 

och tolka materialet så objektivt vi kan. För att undvika att vinkla eller förvränga informanternas 

utsagor så att det skall passa in i vår personliga tolkning av fenomenet anlade vi en kritisk 

utgångspunkt i arbetet med kodning, tematisering och analys av texten. Vi har även sökt och medtagit 

information som kan bidra till en mer objektiv och diskursiv tolkning av konstnärligt skapande som 

sysselsättning för målgruppen.  

Vår avsikt har inte varit att ifrågasätta eller fastställa om konstnärligt skapande är bra eller dåligt, 

utan snarare undersöka yrkesutövares upplevelse av att arbeta med verktyget/metoden i relation till 

målgruppen. Eftersom alla informanter arbetar med konstnärligt skapande på något vis antog vi att 

deras inställning och syn på aktiviteten kopplat till målgruppen var positiv. Vår avsikt i utformandet 

av frågeguiden var istället att försöka ta reda på på vilket sätt, hur och varför konstnärligt skapande 

fungerar som metod och verktyg. Samt hur man kan förstå dess effekter och bidra till diskussionen om 

möjligheten och nödvändigheten i att mäta detta i enlighet med evidensbaserad praktik. Vi har inte 

heller intentionen att förespråka konstnärligt skapande framför andra verktyg, aktiviteter eller metoder 

utan ser den som en av flera möjligt verksamma insatser för målgruppen. 
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4.5  Validitet,  reliabilitet  och  generaliserbarhet  
Enligt Bryman (2011) är validitet och reliabilitet begrepp som kommer från den kvantitativa 

forskningstraditionen men som även är relevanta i kvalitativ forskning. Begreppen har dock fått 

anpassas till den kvalitativa forskningens syften som ofta skiljer sig från kvantitativ forskning på så 

sätt att fokus inte på samma sätt ligger på mätbarhet. Bryman beskriver hur kvantitativ forskning bör 

bedömas utefter sin tillförlitlighet. Inom begreppet tillförlitlighet ryms fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Syftet med vår studie var att undersöka hur praktikern ser på vilka funktioner konstnärligt skapande 

som verktyg kan fylla i gruppverksamheter för personer med NPF och/eller utvecklingsstörning. Hur 

dess effekt kan förstås och behov av att mäta dessa i enlighet med evidensbaserad praktik. Vi valde 

därför att intervjua yrkesverksamma som arbetar med målgruppen och konstnärligt skapande som 

metod för att ta del av deras erfarenheter och kunskap gällande ämnet. Svaren vi fick från 

informanterna kunde vi tematisera och sammanställa som ett resultat från vilket vi kunde dra 

teoretiska slutsatser och på så sätt besvara våra forskningsfrågor. Med detta har vi försökt förklara hur 

tillvägagångssättet stämmer överens med kvalitativa studiers tolkning av validitet. Enligt Bryman 

(2011) handlar validitet om huruvida vi mätt det vi vill mäta, och i kvalitativa studier tolkas detta som 

huruvida vi observerat det vi ville och huruvida dessa observationer överensstämmer med de 

teoretiska idéer som vi utvecklar. 

Reliabilitet och replikerbarhet anses vara kriterier som är svåra för kvalitativa studier att uppfylla 

då forskaren tolkar resultaten utifrån sin subjektiva upplevelse. Att en studie skall ha hög reliabilitet 

innebär att ett resultat bör vara detsamma vid upprepade mätningar. Den sociala miljö som undersöks 

förändras ständigt och går inte att frysa i ett och samma tillstånd vilket gör att en annan forskare som 

försöker replikera en kvalitativ studie kommer få andra svar. Vi anser att detta också gör sig gällande i 

och med bearbetning av empirin, då våra personliga tolkningar står för på vilket sätt vi väljer att förstå 

och tolka empirin. Den kvalitativa forskaren kan däremot öka reliabiliteten genom att vara transparent 

i sin forskning, det vill säga vara tydlig och öppen med hur forskningsprocessen sett ut och vilka val 

och tolkningar hen gjort gällande materialet och analysen. Transparensen gör att läsaren och eventuellt 

andra forskare får en tydligare bild av processen och på vilket sätt forskaren eventuellt påverkat 

studiens resultat (Bryman, 2011). För att försöka uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har vi i vår 

studie så tydligt och utförligt som möjligt försökt redovisa vårt tillvägagångssätt vad gäller insamlande 

och bearbetning av empiri samt vår förförståelse av det studerade fenomenet. I dessa avseenden har vi 

beaktat Brymans (2011) kriterier för trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera. 

När det kommer till en studies generaliserbarhet är frågan huruvida resultaten av studien går att 

applicera på en större population, alltså på personer eller situationer som inte har ingått i studien (Fejes 

och Thornberg, 2015). Kvalitativa studier får ofta kritiken att de inte kan vara generaliserbara då 

generalisering kräver att urvalet ska vara representativt för hela populationen som studien ämnar uttala 
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sig om. För att åstadkomma ett sådant urval bör stickprovet dels vara tillräckligt stort så att det är 

statistiskt hållbart men det bör även väljas med exempelvis ett obundet slumpmässigt urval där alla 

inom populationen har samma chans att komma med. Inom kvalitativ forskning genomför man sällan 

slumpmässiga urval utan väljer istället ut de informanter som man tror passar studiens syfte, i den 

kvalitativa studien studeras även ofta ett mindre antal individer vilket gör en generalisering svårare. Vi 

använde oss i vår studie främst av ett bekvämlighetsurval. På grund utav detta samt studiens 

begränsade storlek så kan vi inte säga att den är generaliserbar till en större population. Det finns 

däremot alternativa former av generalisering kopplade till kvalitativ forskning (Kvale, 1997). En sådan 

är analytisk generalisering där forskaren gör en välövervägd bedömning av hur resultaten från en 

studie kan ge vägledning i andra situationer. Forskaren kan här alltså lägga fram bevis kring varför 

upptäckterna i studien går att generalisera varpå läsaren själv kan göra en bedömning av huruvida 

detta är möjligt eller inte. I den här typen av generaliserbarhet presenteras inte i första hand en sanning 

utan snarare ett perspektiv. Vi skulle utifrån detta synsätt på generaliserbarhet kunna argumentera för 

att de resultat vi kommit fram till kan säga någonting om personer och situationer som inte ingått i 

men liknar de som behandlats av vår studie. 

 

4.6  Metoddiskussion  
I vårt val av metod utgick vi som tidigare nämnt ifrån studiens syfte och frågeställning. Vi var 

intresserade av de yrkesverksammas subjektiva upplevelser av konstnärligt skapande i koppling till 

målgruppen samt deras uppfattning av möjlighet och behov vad gäller forskning på området i relation 

till ett ökat krav på evidensbaserad praktik. Genom att ta reda på den yrkesverksammas subjektiva 

upplevelser av fenomenet konstnärligt skapande ville vi i en analysdel problematisera och diskutera 

om empirins resultat är mätbart i fråga om det som krävs för att nå upp till en evidensbaserad praktik. 

Då vi inriktat oss på en specifik grupp informanter samt var intresserade av deras subjektiva 

upplevelser ansåg vi att ett kvalitativt angreppssätt var lämpligt. Vi ville få en djupare förståelse för 

fenomenet istället för en bred generaliserbar uppfattning. 

Vidare diskuterade vi skillnaden mellan att intervjua målgruppen eller yrkesutövaren. Vi kom fram 

till att yrkesutövaren var den mest centrala för att kunna svara till studiens syfte och frågeställningar. 

Detta då de både kan se metodens effekter för målgruppen samtidigt som de, till skillnad från 

deltagarna, har ett tydligare ansvar vad gäller reflektion om en metods verkan och koppling till 

evidens. 

Vi diskuterade även val av angreppssätt vad gäller insamlande av empiri. Vi funderade på att 

använda oss av fokusgrupper med yrkesverksamma från olika verksamheter på området som erbjuder 

konstnärligt skapande. Vi tänkte att en mer öppen diskussion om frågeställningarna kunde bidra till ett 

mer reflekterande och givande resultat. Vi kom till slut fram till att välja semistrukturerade intervjuer 

istället, då vi ansåg att det också var intressant att se om det fanns likheter och skillnader i 
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informanternas upplevelser, eller om de var relativt samstämmiga. Detta, ansåg vi, bäst kunde göras 

utan att informanterna påverkades sinsemellan, alltså genom enskilda intervjuer. 

Intervjuerna utfördes på den plats som informanterna själva valde då vi ville att de skulle känna sig 

trygga och bekväma under intervjun. Vi var även noggranna med att tydligt i början av intervjuerna 

upprepa syftet med studien och vår neutrala ståndpunkt. Vi var även medvetna om vår egen 

förförståelse och hur den skulle kunna påverka insamlandet av data och bearbetningen av empirin. Vi 

bestämde oss därför i analysen att ta på oss ”kritiska” glasögon, för att inte läsa in egna uppfattningar i 

informanternas utsagor. Då vi har liten tidigare erfarenhet av kodning och analys av empiri var vi extra 

noga i detta steg. Vi valde att arbeta tillsammans i denna del av arbetet för att ständigt kunna föra 

diskussion sinsemellan om tolkning kopplat till förförståelse och tidigare erfarenheter. Vi har även 

kontinuerligt gått tillbaka i analysstegen för att kontrollera våra dragna slutsatser, tolkningar av 

utsagor samt tematiseringar. Innan och under tiden vi arbetade med kodning och analys har vi 

tillsammans diskuterat och satt oss in i litteratur som beskriver den fenomenologiska analysmetoden, 

och försökt att följa denna efter bästa förmåga.    

Patton (2002) menar att det inte finns några absoluta regler i kvalitativ analys. Det beror på att 

varje kvalitativ studie är unik vilket leder till att varje analysarbete också kommer att bli unikt. Den 

mänskliga faktorn och inblandningen i analysen utgör både forskningens styrka och svaghet. 

Resultatets kvalitet beror alltså på styrkan i människans möjlighet till insikter och erfarenheter som 

genererar nya sätt att förstå världen på. Svagheten ligger i beroendet av den enskilde forskarens 

färdigheter, utbildning, intellekt och kreativitet. Med denna beskrivning av Patton vill vi poängtera att 

generaliserbarheten för denna typ av studie kan ses som relativt låg. Vår avsikt i författandet av 

studien är att bibehålla transparens och ärlighet i beskrivning av tillvägagångssätt vilket vi hoppas ger 

läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning av resultatet. Vi vill med denna studie bidra till en 

diskussion kring möjligheten till mätbarhet vad gäller metoder i socialt arbete, och tror att vi med 

denna studie kan bidra med det.    
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5.  Resultat  
Vi har i resultatet av våra intervjuer kommit fram till fem teman som vi presenterar nedan. Dessa 

teman har vi valt utifrån de svar vi fått från informanterna vilka också passar studiens syfte och 

frågeställningar. De fem teman vi presenterar är: Inkludering, kommunikation och samtalsverktyg, 

kognitiv förstärkning, självkänsla och att mäta konstnärligt skapandes funktion och värde. 

informanterna benämns i citaten som R1, R2, R3, R4 och R5. 

 

5.1  Inkludering  
Gemensamt för alla som vi intervjuade var att de pratade om konstnärligt skapande som ett verktyg 

vilket bidrar till att inkludera individer och att få dessa att känna sig som en del i ett sammanhang. 

Vissa informanter talade om målgruppens specifika svårigheter kopplade till utanförskap, att många 

har svårt att känna gemenskap eller att de har en given plats i ett socialt sammanhang. Detta beror 

enligt vissa informanter främst på tidigare erfarenheter av utanförskap samt på att en del har svårt att 

tyda andras signaler eller själva har svårt att uttrycka sig verbalt. En av informanterna tog upp 

musikaktiviteter som exempel och hur deltagande i orkester eller kör bidrar till gemenskap. Hen 

menade att deltagarna i och med att de deltog i aktiviteten fick en tydlig roll och att allas roll är lika 

viktig. 

 

Jag tänker som med våra orkestrar, du har en uppgift. Idag är det jag som spelar vibrafon, bra då vet jag 
vad jag gör, och min del med att spela vibrafon är lika viktig som den med uppdraget att spela en utav 8 
xylofoner och det är ju liksom, det blir så tydligt att tillsammans skapar vi någonting (R1). 

 

Informanterna beskrev också vikten av att verksamheten anpassar sig utefter individens specifika 

behov och att den bidrar till en meningsfull sysselsättning där deltagarna känner lust och mening. En 

av informanterna framhöll att den dagliga verksamheten är deltagarnas arbetsplats och att de precis 

som andra väljer ett jobb som de trivs med så ska även den här målgruppen få göra det. Hen menade 

att vi alla strävar efter att göra någonting meningsfullt och att den konstnärligt skapande verksamheten 

passar vissa bättre än vad andra verksamheter gör. ”Jag tänker, vi strävar väl alla efter att det skall vara 

meningsfullt, att känna att det vi gör är meningsfullt” (R2). 

En annan informant beskrev hur en bild kan öppna upp för samtal och gemenskap utan krav på 

prestation. Man fokuserar snarare på skaparprocessen. De konstnärliga uttrycken blir ett verktyg för att 

kunna delta i ett sammanhang utefter sina egna villkor. En annan framhöll att man inte behöver ha 

några speciella kunskaper för att kunna delta i skapandet, om man kan rita en cirkel så kan man delta. 

Hen menade att man exempelvis kan ge cirkeln olika färg och sedan prata utifrån varför man valde det 

man gjorde och det öppnar upp för kommunikation och att få berätta någonting för varandra. Detta 

leder enligt hen till att man blir en del av ett sammanhang där alla kan vara med och delta. Att skapa 

någonting och visa det för andra som i sin tur ger någon form av respons på det man gjort blir en källa 

till samhörighet och delaktighet. 
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Medan jag håller på med det här verket så håller jag på med det här som arbetar inom mig själv. Och 
sen så kanske jag visar upp det här verket för andra människor och får nån form av respons också vilket 
är ju fantastiskt så är jag ju plötsligt ute i världen med mig själv. Här är jag (R4). 

 

5.2  Kommunikation  och  samtalsverktyg  
Av de informanter vi intervjuade beskrev samtliga att konstnärligt skapande både kunde användas som 

ett samtalsverktyg, alltså någonting att samtala kring men även som ett alternativt sätt att 

kommunicera. Det fanns en gemensam uppfattning om att det konstnärliga skapandet kan vara en 

kanal för personer med språkliga eller sociala hinder att få uttrycka det de känner och tänker på ett 

icke-verbalt sätt. Vissa menade att konsten är ett universellt språk som är lätt att ta till sig, att konsten 

kan ge människor möjlighet att hitta sin egen röst och en informant uttryckte vikten av att använda 

flera olika sinnen i kommunikation. En annan informant menade att man inte behöver ha ett intresse 

för konst för att ha en relation till den, att alla har någon relation till konsten och att den därför är ett 

bra verktyg. ”För mig känns det ganska logiskt, särskilt om det är många som har svårt att uttrycka 

sig, svårt att kommunicera, och det här är ett alternativt sätt till det” (R2). 

Vissa av informanterna tog även upp vikten av att kunna kommunicera sina tankar och känslor 

kopplat till målgruppens särskilda behov. De pratade om att de som har svårt med skrift och verbal 

kommunikation inte har mindre behov av att göra sig förstådda och få uttrycka sig. Då kan 

konstnärligt skapande vara ett sätt att beskriva och på så sätt få ur sig sina känslor. En informant 

berättade om ett möte med en deltagare som uttryckte att måleri var hans sätt att bearbeta och berätta 

om sin dag och sina upplevelser. Han uttryckte enligt informanten att måleri var som att sätta ord på 

saker men utan att använda ord. En annan informant uttryckte att konsten även kan uttrycka saker som 

språket inte kan på samma sätt, att vi upplever bilder på ett mer emotionellt vis medan språket är mer 

logiskt och analytiskt. “Ord processar vi bara väldigt kognitivt på något sätt, men bild tänker jag, att 

det är något som vi upplever mer än bara analytiskt eller logiskt. Det kan bli ett sätt att tydligare 

förmedla vad man har för upplevelser” (R5). 

Skapandet ansågs av samtliga informanter kunna gynna kommunikationen deltagare emellan på så 

sätt att de kunde prata med varandra om det de skapade och diskutera olika metoder. En informant 

tyckte att konstnärligt skapande var bra som metod eftersom det hjälper till att minska kravet på social 

interaktion så att även de som inte vill prata så mycket kan sitta med. Två informanter framhöll 

konstnärligt skapande som gemensam aktivitet, att deltagarna, genom att skapa någonting tillsammans 

också upplever någonting tillsammans som de kan prata om. En av informanterna uttryckte vikten av 

att få dela med sig av sin konst till andra. Hen menade att man genom att dela med sig av det man 

skapat också skapar ett möte och en kommunikation.  

 

Och det är ju också ett sätt att kommunicera faktiskt. För om man tycker att det är lite svårt att prata 
med andra så får man ju nånting man kan prata om. Och då öppnar ju det också för kommunikation 
(R3). 



33	  

 

5.3  Kognitiv  förstärkning  
Konstnärligt skapande sågs av vissa informanter även som ett hjälpmedel till koncentration för vissa 

personer i målgruppen vid exempelvis samtalsträffar. De menade att eftersom många med den här 

typen av diagnoser ofta behöver något att ”pilla” med så är det hjälpsamt att exempelvis få rita under 

ett möte. Att rita eller fylla i mandalas ansågs av flera bidra till att speciellt personer med ADHD och 

ADD kunde hålla fokus och delta även i aktiviteter där man sitter stilla och samtalar. Flera informanter 

menade att det konstnärliga skapandet i vissa fall kan liknas vid mindfulness. Med den liknelsen 

syftade de på att det kan vara svårt för många inom målgruppen att bara slappna av och vara i stunden. 

Att rita mandalas eller blanda färger och fylla i mönster kan hjälpa många att varva ner.  

 

Ja, och jag tror verkligen att det fyller en viktig funktion. Det vet jag själv när man är pillig av sig, och 
så har man ingenting, man kan ju inte vara med då. Och för vissa är det så himla bra att bara kunna sitta 
och rita, ja det är så (R2). 

 

Vissa informanter framhöll konstnärligt skapande som ett verktyg till kognitiv utveckling och ett sätt 

för vissa inom målgruppen att relatera till sin omgivning. Vissa kan exempelvis ha svårt med motorik, 

rumsuppfattning eller att planera ett projekt i flera steg. Då kan det konstnärliga skapandet vara ett sätt 

att öva på det i en trygg miljö där eventuella misstag inte får allvarliga konsekvenser. En av 

informanterna ansåg att det konstnärliga skapandet var ett bra sätt att träna sina färdigheter på då det 

innehåller många moment som deltagarna kämpar med i vardagen. Man måste exempelvis välja 

mellan flera alternativ som olika penslar och färger, samla ihop allt material och vänta på sin tur att 

använda olika verktyg.  

En av informanterna beskrev hur deltagarna får jobba med ”kamratporträtt” där de ett antal gånger 

per termin får måla av varandra. Hen menade att många med exempelvis autism kan ha svårt med 

rumsuppfattning och perspektiv och genom att måla av varandra kan de öva på detta. Hen beskrev 

också att det var stärkande för många deltagare att sedan bläddra igenom sina bilder och se den egna 

utvecklingen, att man förstår mer och mer av det rumsliga. Samma informant menade också att vissa 

med den här typen av diagnoser lever mycket i nuet och kan ha svårt att minnas och föreställa sig hur 

någonting kändes för en tid sedan. Hen ansåg då att bilderna blir som en dagbok som hjälper 

deltagarna att dokumentera och minnas hur det har varit tidigare.  

 

Vissa personer lever ju väldigt mycket i nuet, jag gör det här nu, men det är svårt att föreställa sig att 
förra veckan var det annorlunda. Och det här blir liksom lite som att man skulle skriva dagbok, fast i 
bild (R5). 

 

Två informanter talade om musik som ett verktyg när det kommer till att öva på den sociala samvaron 

såsom att samarbeta och förhålla sig till andra. Att spela instrument eller sjunga ihop med andra kräver 

att man förhåller sig till vad de andra i gruppen gör, väntar på sin tur eller håller sig till sin del. Detta, 
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menade en av informanterna, kan vara svårt för vissa inom målgruppen men att de får chans att öva på 

det tillsammans. Båda dessa informanter upplevde att musiken kan vara en bra kanal för personer med 

exempelvis ADHD att få ut sin energi genom. Att spela och sjunga är mer fysiskt vilket kan göra det 

lättare att fokusera och i det sammanhanget fungerar man plötsligt i gruppen. Den som i andra 

sammanhang kan upplevas som stökig eller påstridig av andra deltagare kan få ett helt annat fokus 

genom att spela ett instrument.  

 

Det kan visa sig att det som man saknar i ena änden är nånting, att man har nånting i andra änden 
istället. Alltså det kan vara musik eller någonting sånt här. Och personerna som har ADHD och har 
svårt att sitta stilla och sådär, att dom får ett fokus (R4). 

 

5.4  Självkänsla  
Konstnärligt skapande ansågs av samtliga informanter kunna stärka individens självkänsla, något som 

också ansågs som viktigt kopplat till målgruppens funktionsvariationer. Som nämnts ovan beskrev 

vissa informanter att exempel på typiska svårigheter för målgruppen kan vara verbal kommunikation, 

rumsuppfattning, att hålla fokus eller planera ett arbete. Enligt informanterna kan dessa svårigheter 

också leda till låg självkänsla och därmed isolering och utanförskap. Genom att arbeta konstnärligt 

ansåg alla vi pratade med att deltagarna på ett eller annat sätt gavs möjlighet att utveckla eller hantera 

sina svårigheter och på så sätt få bättre självkänsla. “Det här med att göra någonting tillsammans, en 

bild eller någonting sådär, dela det med andra och få input så där, så ger ju varje möte med konsten 

och den andra människan en möjlighet till förändring” (R4). 

Att skapa något och få visa det för andra i gruppen eller i andra sammanhang såsom offentliga 

utställningar ansågs av vissa vi intervjuade ge deltagarna en typ av erkännande och en upplevelse av 

att, ”jag har gjort det här, det här har jag klarat”. Informanterna klargjorde också att det inte handlar 

om prestation, utan snarare om själva utvecklingen och skaparprocessen. Informanten framhöll också 

det stärkande i att det man själv gjort kan betyda någonting för någon annan.  

 

Så jag tror på konst och kreativa uttryck som en väg till utveckling helt enkelt.  
Ja, så kan det ju också gälla för alla människor men det är ju det här som också är en metod att stärka ett 
självförtroende, att när man får upp bilderna på väggen och andra kommenterar (R3). 

 

5.5  Att  mäta  det  konstnärliga  skapandets  funktion  och  värde   
Samtliga informanter gav uttryck för uppfattningen att det är viktigt att arbetsmetoder inom socialt 

arbete kopplas till evidens. De välkomnade en stadigare vetenskapligt belagd grund för att höja 

statusen för metoden och de som använder sig av den. Då ingen av verksamheterna utgav sig för att 

bedriva någon behandling för deltagarna menade samtliga dock att evidensen inte är lika viktig då 

syftet främst är att göra någonting målgruppen är intresserad av, som är frivilligt och som innebär få 

risker för deltagarna. En av informanterna menade samtidigt att det är svårt att få folk i allmänhet att 

tro på en metod som det inte finns evidens för. Hen ansåg ändå att det finns en hel del forskning på 
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konstnärligt skapande men inte kopplat till just den här målgruppen samt att få faktiskt letar upp den 

forskning som finns. En informant menade att vissa effekter av den konstnärliga verksamheten går att 

se tydligt. Om syftet med verksamheten exempelvis är att målgruppen ska ha en meningsfull fritid och 

träffa andra så ser man lätt om det händer, om de kommer till verksamheten och träffar andra. Alla 

informanter vi pratade med var av den gemensamma uppfattningen att konstnärligt skapande hade 

positiva effekter för just målgruppen men att de subjektiva, individuella upplevelserna kunde vara 

svåra att mäta med kvantitativa studier. Vissa ansåg att möjligheten att bygga en evidensbaserad grund 

finns men att det handlar om resurser och status. En av informanterna trodde att konst och musik inte 

tas på allvar då det är svårt att tjäna pengar på och att det gör att färre vill forska på ämnet. Några 

informanter beskrev hur de i vissa avseenden jobbade evidensbaserat med exempelvis 

genomförandeplaner, uppföljningar och utvärderingar, men att det är svårt att applicera just ett sådant 

tänk på det konstnärliga skapandet. På flera verksamheter använde de sig av skattningsskalor för att 

mäta deltagarnas upplevelser innan och efter aktiviteterna. Dessa ansåg flera informanter att man 

skulle kunna använda i kvantifierbara studier, men de medgav också att svårigheten ligger i de 

subjektiva innebörderna för den specifika individen. Alla informanterna gav uttryck för att den 

kvantitativa metoden inte var optimal för ändamålet att mäta en individs upplevelse av ett fenomen. 

En av informanterna menade till och med att det kan finnas risk att missa det verksamma i metoden 

om man omvandlar den till kvantifierbar data. En annan av informanterna ansåg att de mätinstrument 

som används i kvantitativa studier är för trubbiga och att de därför missar viktiga detaljer. Hen 

uttryckte att det finns en problematik i att det som hamnar utanför mätbarhetens gränser inte existerar 

och att fokus bara hamnar på en del av verkligheten. “Det är bara en del av verkligheten. Hur kan man 

mäta världen över huvudtaget med sån självsäkerhet? Med hjälp utav det, kan man ju undra” (R4). 

En av informanterna beskrev att konstnärligt skapande som verktyg baseras på tyst kunskap, att 

man kan se att det har välgörande effekter men att dessa är så pass individuella att de inte till fullo går 

att mäta. Hen menade dock att bara för att metoden baseras på tyst kunskap så betyder det inte att den 

är mindre viktig. En annan informant uttryckte hopp om att det kommer ske en förändring och att vi 

måste sluta se människor som maskiner.  

 

Vi är inte maskiner, det är ett system som kritiseras och som vi som har jobbat med de här konstnärliga 
verksamheterna inom LSS har kritiserat hela tiden. Och jag tror, det känns som att det är lite såhär 
vändning. Att kanske så börjar fler förstå att det där funkar inte (R3). 

 

5.6  Summering  av  resultatets  teman  
Konstnärligt skapande bidrar enligt informanterna till en känsla av sammanhang på så sätt att 

deltagare i gruppverksamheter kan delta utifrån den egna förmågan. I och med att deltagarna kan 

fokusera på den skapande verksamheten menar informanterna att pressen på att delta i diskussioner 

blir mindre och att fler vågar sitta med vid sociala aktiviteter. Skapandet kan också fungera som en 
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gemensam aktivitet där deltagarna kan samarbeta och hjälpas åt vilket också bidrar till gemenskap och 

en känsla av att alla i gruppen behövs och är viktiga för resultatet.  
Metoden erbjuder målgruppen ett alternativt kommunikationssätt där deltagarna får möjlighet att 

uttrycka sig utefter egen förmåga. Konstnärligt skapande kan även användas som ett verktyg för 

kommunikation. Genom skapandet menar informanterna att deltagare får möjlighet att kommunicera 

känslor och upplevelser med andra och att verken de skapar fungerar som en utgångspunkt för samtal. 

Metoden ger deltagarna en möjlighet att inom säkra ramar träna på och praktisera det som i vardagen 

kan vara svårt, som exempelvis att vänta på sin tur, eller att plocka fram allt som krävs för att skapa en 

bild. Att ha skapat någonting och att få visa det för andra kan vara en källa till ökad självkänsla. 

Informanterna upplever att konstnärligt skapande är svårt att mäta på ett kvantitativt sätt då den 

subjektiva upplevelsen passar sig bättre för kvalitativ forskningsmetod. En individs upplevelser är 

svåra att omvandla till ratio då dess kärna snarare utgörs av intellectus. Informanterna upplever att de 

kvalitéer metoden har för målgruppen kan förstås i värden som är svårmätbara enligt forskningskrav 

på en evidensbaserad praktik. 
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6.  Analys  
Denna del innefattar en analys av studiens insamlade empiri med hjälp av de analytiska perspektiven 

”den salutogena modellen” och begreppet KASAM samt Jonna Bornemarks ”att mäta det omätbara”. 

Vi kommer att redovisa analysen i tre delar. Det salutogena perspektivet och en känsla av 

sammanhang kopplat till studiens resultat kommer att presenteras i kapitlets första del, 6.1. Detta 

analytiska verktyg har använts för att förstå effekterna av konstnärligt skapande för att i den andra 

delen, 6.2, med hjälp av Jonna Bornemarks syn på ”att mäta det omätbara” analysera resultatet och 

bidra till diskussionen om mätbarhet när det kommer till dessa effekter och värden. Vi kommer sedan i 

6.3 sammanfoga dessa två och vidare i avslutande kapitel 7.1 redovisa analysens slutsatser. 

 

6.1  Den  salutogena  modellen  och  begreppet  KASAM  
Enligt de informanter vi intervjuat uttryckte många att målgruppen på grund av sina diagnoser riskerar 

att isolera sig då de kan ha svårt med sociala situationer samt att förstå och hantera sin omgivning. Det 

är just dessa delar som är grundpelarna i den salutogena modellen och begreppet KASAM, att förstå 

och hantera det som händer samt att känna att det som sker har en orsak och att det man gör har en 

mening. Flera av informanterna menade att vissa i målgruppen har svårt att uttrycka sig verbalt och att 

det konstnärliga skapandet då kan fungera som ett alternativ till det talade eller skrivna språket och på 

så sätt underlätta kommunikationen. En av informanterna uttryckte vikten av att få ur sig tankar för att 

kunna förstå, bearbeta och utveckla dem, att skapa ett verk utifrån sina tankar är ett sätt uttrycka dem 

på. Om någon annan ser verket så har du också kommunicerat tankarna och det du skapat kan bidra till 

diskussion och eventuell förståelse. En annan informant talade om konstnärligt skapande som ett sätt 

att studera och förstå sin miljö. Hen menade att vissa personer med exempelvis utvecklingsstörning 

eller autism kan ha svårt med rumsuppfattning eller perspektiv men att många utvecklar dessa 

områden genom att exempelvis måla av varandra och sin omgivning. Hen menade också att flera inom 

målgruppen kan ha svårt att uppfatta tid, då kan tidigare bilder fungera som en dagbok som man kan 

gå tillbaka till och förstå hur det var då kopplat till hur det är nu. Vi förstår informanternas berättelser 

kopplat till den salutogena modellen som att konstnärligt skapande, genom att erbjuda ett alternativt 

uttryckssätt, kan underlätta för vissa i målgruppen att kommunicera sina tankar och känslor. Genom 

att dela det vi tänker och känner samt genom att ta del av andras tankar och känslor så öppnar vi upp 

för förståelse och en av KASAMS tre grundpelare, begriplighet. Enligt Antonovsky innebär 

begriplighet en känsla av att det som sker är förutsägbart och begripligt även då det är oönskat. Att 

stärka en persons begriplighet med genom konstnärligt skapande kan med Antonovskys perspektiv 

bidra till individens möjlighet att kunna hantera även oförutsägbara händelser, vilket för målgruppen 

annars kan upplevas som en svårighet. 

Flera respondenter talade om konstnärligt skapande som ett verktyg för att kunna hantera olika 

situationer. De upplevde att många deltagare kan ha svårt att sitta och prata utan att ha någonting annat 
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att fokusera på. Att fylla i mandalas menade några var ett bra sätt att sysselsätta sig på som 

möjliggjorde för många att delta i gruppverksamheten. Enligt vissa vi talade med kan personer inom 

målgruppen också ha stort kontrollbehov och därmed också svårt att hantera det som ligger utom deras 

kontroll. Olika material kan vara olika svåra att styra så konsten kan på det här området vara en 

träning i att hantera känslan av att inte ha full kontroll i ett sammanhang där ett misslyckande inte får 

särskilt stora, om än några konsekvenser. Genom att stärka olika delar av kognitionen kan man tolka 

det som att konstnärligt skapande som metod bidrar till hanterbarhet, en annan av de tre grundpelarna 

i KASAM. Det är enligt Antonovsky (2005) viktigt för människor att ha strategier för att kunna 

hantera sin omvärld och de utmaningar som dyker upp för att på så sätt skapa en stark KASAM. 

Antonovsky beskriver hanterbarhet som en människas antagande att de situationer som uppstår 

kommer att få bästa möjliga utfall. En person med stark känsla av hanterbarhet ser motgångar som 

erfarenheter eller utmaningar som går att ta sig igenom eller uthärda samt upplever att det finns 

resurser till hens förfogande. Man skulle kunna förstå de exempel vi fått ta del av som en indikation på 

att konstnärligt skapande kan användas som ett hjälpmedel för målgruppen att stärka sin känsla av 

hanterbarhet vilket skulle leda till en förbättrad förmåga att klara av olika utmaningar i vardagen. 

Som vi tidigare nämnt är syftet med dagliga verksamheter och fritidsverksamheter för målgruppen 

att bidra till en meningsfull tillvaro. Detta är generellt och inte unikt för konstnärliga verksamheter. 

Det som alla våra informanter har varit överens om är att konstnärligt skapande inte passar alla men att 

det för vissa är den metod som passar bäst. För att känna att man har en meningsfull tillvaro är det 

enligt Antonovsky (2005) viktigt att känna att det man gör betyder något, att man själv betyder något 

för någon annan och att de relationer man har betyder något för en själv. Enligt flera informanter har 

många inom målgruppen tidigare erfarenheter av utanförskap samt vissa svårigheter att tyda andras 

signaler. De menade att det därför är viktigt att anpassa verksamheten efter deltagarnas specifika 

behov så att de känner lust, mening och gemenskap. Meningsfullhet är det tredje ledordet i KASAM 

och Antonovsky beskriver det som en motivationskomponent. Att personer som har någonting som de 

bryr sig om ser motgångar som utmaningar som går att ta sig igenom därför att de vill och för att de 

bryr sig. Ofta har känslan av meningsfullhet med tillhörighet att göra, att man har personer omkring 

sig som är betydelsefulla och att man själv är betydelsefull för andra. Flera av våra informanter 

upplevde att många inom målgruppen kan hitta mening i sitt skapande. Konsten kan ge tillvaron 

mening på så sätt att den används i större sammanhang, visas upp för andra, uppskattas eller utgör en 

grund för konversation. Konsten kan göra att man känner sig sedd och uppskattad och får en ökad 

självkänsla. En av informanterna talade om hur musik var ett bra verktyg. Genom att spela 

tillsammans med andra menade hen att deltagarna blev en del av någonting större, av ett sammanhang 

där allas roll är lika viktig. Detta sett ur det salutogena perspektivet kan förstås som att möjligheten att 

få vara i en gemenskap med andra, där man själv spelar roll, bidrar till att livet blir meningsfullt vilket 

stärker individens KASAM. Samtliga informanter ansåg att det konstnärliga skapandet hade olika 

positiva effekter för målgruppen men att dessa effekter i många fall var svåra att mäta. Genom att 
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undersöka upplevda effekter av konstnärligt skapande relaterat till den salutogena modellen kan man 

tolka det som att det finns värden i metoden som potentiellt främjar hälsa hos målgruppen. 

 

6.2  Jonna  Bornemark,  ”att  mäta  det  omätbara”  
De informanter vi pratade med beskrev konstnärligt skapande som en metod vilken bidrar till att 

deltagaren känner inkludering. Att på ett kvantitativt sätt mäta om deltagarna känner en större 

inkludering är möjligt i den mån att man skulle kunna skatta individens upplevelse av exempelvis 

gemenskap innan personen börjar med gruppaktiviteten, och efter en period i verksamheten. Dessa 

resultat skulle kunna jämföras och skapa mätbara värden. Däremot är sammanhanget i dessa 

gruppverksamheter mer komplexa än så. Enligt Bornemark (2018) står det levande i komplex symbios 

med sin omgivning, och att konstatera orsakssamband är enligt henne ett för snävt synsätt vad gäller 

exempelvis hur något kan vara läkande för en människa. Att deltagarna i verksamheterna känner en 

ökad inkludering skulle utifrån Bornemarks perspektiv kunna vara ett resultat av flera olika aspekter. 

Här spelar exempelvis relationen till andra gruppmedlemmar in, vilken yrkesverksam som arbetar på 

verksamheten, hur de bemöter individen etc. Bornemark beskriver hur värden i vissa mellanmänskliga 

möten inte präglas av det vi kan innefatta som ratio, utan snarare inbegriper intellectus begreppslighet. 

Det kan vara exempelvis andra gruppmedlemmars eller ledares empati och omdöme, vilka alltid har en 

relation till det icke vetande. Kvaliteten på behandling av olika slag kan alltså inte mätas oberoende av 

relationella och utförarbundna aspekter. Det som Bornemark anser att forskning bör handla om är att 

följa det levande, knyta det till generaliserade abstraherade kategorier som är möjliga att mäta, som i 

detta fall upplevelsen av inkludering utifrån individens subjektiva upplevelser men bibehålla respekten 

för det icke-vetande som i detta fall är det komplexa system som omgärdar själva metoden 

konstnärligt skapande. 

Konstnärligt skapande kunde enligt informanterna användas som ett alternativt kommunikationssätt 

eller ett samtalsverktyg. Enligt dem så har många inom målgruppen svårt att uttrycka sig verbalt men 

de kan få ur sig sina tankar och känslor genom skapande. Flera informanter framhöll konstnärligt 

skapande som ett kommunikativt samtalsverktyg, att det öppnar upp för samtal. De menade att det för 

många kan vara lättare att samtala i gruppen när de kan utgå från konsten och att deltagarna i 

skaparprocessen hjälps åt och ger varandra tips och råd. Om man utgår från Bornemark (2018) kan det 

alternativa kommunikationssättet, att uttrycka känslor och erfarenheter eller kommunicera genom 

skapandet av ett objekt, sammankoppla kropp och sinne. Bornemark beskriver att vi i socialt arbete 

måste sträcka oss in i intellectus domäner och inte skilja kropp från själ. Medvetenhet kan inte göras 

till ett objekt, utan medvetenhet är det som har objekt. Subjektivitet kan inte göras om till ett 

tankeobjekt, subjektivitet är det som erfar, inte något som är erfaret. Enligt Bornemark bör klienter 

behandlas som unika subjekt istället för att reduceras till en ratio och en definierad kategori. Att en 

metod som konstnärligt skapande kan bidra till kommunikation och användas som ett samtalsverktyg 

skulle vara möjligt att mäta. Men att mäta enbart den parametern skulle, sett ur Bornemarks 
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perspektiv, kunna göra att vi gick miste om deltagarnas subjektiva upplevelser av på vilket sätt just 

denna metod bidrar till detta. 

Att uttrycka tankar och känslor borde betyda olika saker för olika individer, det borde därför i 

enlighet med Bornemarks tankar bli svårt att utforska hela fenomenets essens utifrån ratios metoder. 

Informanterna beskriver hur konstnärligt skapande på olika sätt kan användas som en kognitiv 

förstärkning och vara ett hjälpmedel för koncentration under exempelvis samtalsträffar. Att rita eller 

fylla i mandalas ansågs av flera kunna bidra till koncentration hos personer med ADHD eller ADD. 

Flera av informanterna liknade det konstnärliga skapandet vid mindfulness, då aktiviteten kan hjälpa 

många att varva ner och vara i nuet. Vissa informanter menade att konstnärligt skapande kunde 

användas som ett verktyg för målgruppen att relatera till sin omgivning. En informant beskrev hur 

vissa med autism till exempel kan ha problem med rumsuppfattning och perspektiv, och hur detta 

kunde tränas genom att exempelvis porträttera föremål. 

Informanterna ansåg att målgruppen också rent praktiskt fick möjlighet att träna på det som kan 

upplevas som problematiskt i vardagen. Att vänta på sin tur, välja material etc. De ansåg att det fanns 

fördelar med att målgruppen fick träna på det i ett tryggt sammanhang där misstag inte får allvarliga 

konsekvenser. En informant beskrev hur skapandet som resulterade i en produkt också kunde 

användas för att hjälpa målgruppen med minnesfunktioner och att relatera till tid. Att bläddra i ett 

block man målat i under några månader blir som en dagbok. Målgruppen har också en möjlighet att 

kanalisera sin energi genom instrument och sång. Huruvida förmågan att vänta på sin tur har 

förbättrats för en individ skulle på ett sätt gå att mäta, hur ofta avbröt personen för ett halvår sedan och 

hur ofta avbryter hen nu? Men om vi mäter det konstnärliga skapandet som metod för att öva på att 

vänta på sin tur skulle vi, enligt Bornemark (2018), återigen tappa viktiga värden runt omkring det vi 

mäter. Det konstnärliga skapandet som socialt ramverk eller yrkesutövarens egen förmåga att engagera 

deltagarna i övningen exempelvis. 

Det konstnärliga skapandet ansågs av samtliga informanter kunna bidra till en ökad självkänsla hos 

målgruppen. En funktionsvariation kopplad till vissa av diagnoserna kan leda till svårigheter med 

exempelvis verbal kommunikation, rumsuppfattning, att hålla fokus eller att planera sitt arbete. Detta 

ansågs av informanterna kunna leda till dålig självkänsla, isolering och utanförskap. Med hjälp av det 

konstnärliga skapandet fick målgruppen en möjlighet att utveckla dessa färdigheter vilket ofta ledde 

till en stärkt självkänsla. Även en ökad självkänsla skulle gå att mäta enligt en rad olika parametrar. 

Frågan är om det går att avgöra just vilka delar av konstnärligt skapande som bidrar till vad. Enligt 

Bornemark (2018) krävs ett reflektionsarbete som i mångt och mycket handlar om ett aktivt intellectus 

som står i kontakt med ett icke-vetande. Vi kan alltså mäta delar av ett fenomen men enligt Bornemark 

måste vi också inse att det finns viktiga aspekter som samspelar och påverkar varandra, och att dessa 

ter sig olika från person till person och är beroende av kontexten hen befinner sig i. Påståendet att 

självkänslan stärks genom konstnärligt skapande går alltså att bekräfta eller falsifiera men hur och på 

vilket sätt, som kanske är de intressanta aspekterna, blir troligtvis osagda med en kvantitativ metod. 
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Sammantaget kan man förstå det som att vissa aspekter av resultatets teman är möjliga att mäta och 

generalisera på kvantitativt vis, men att mycket av kringliggande betydelsefulla aspekter bli 

osynliggjorda i ett sådant mätande. 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten har på senare år varit en het källa till diskussion. Då 

konstnärligt skapande som insats, metod eller aktivitet är vanligt förekommande kopplat till 

målgruppen valde vi att fråga det sociala arbetets praktiker om deras uppfattning av evidensbaserad 

praktik och forskning kopplat till verksamheten och metoden. I fråga om resultatets tema ”att mäta 

konstnärligt skapandes funktion och värde” menade alla informanter att det konstnärliga skapandet på 

olika sätt hade positiva effekter för många som ryms inom målgruppen. De gav också uttryck för 

vikten av evidens kopplat till arbetsmetoder inom socialt arbete. De välkomnade en stadigare 

vetenskapligt belagd grund för att höja statusen för metoden och de som använder sig av den. 

Samtidigt var de enade om att dessa effekter är svåra att mäta då de utgörs av subjektiva upplevelser. 

En informant beskrev hur enbart en del av verkligheten går att mäta och att det som ligger utanför 

mätbarhetens gränser inte existerar. Många arbetade evidensbaserat i andra delar av verksamheten 

exempelvis med genomförandeplaner, uppföljningar och utvärderingar, men inte just när det kom till 

det konstnärliga skapandet. En del av informanterna ansåg också att det fanns möjlighet att bedriva 

kvantitativ forskning men att det hade med resurser och metodens status att göra. De menade att det 

blir svårt att få utomstående att tro på metoden utan evidens för att den fungerar. Detta skulle kunna 

förstås genom att dra paralleller till Bornemarks (2018) beskrivning av hur det utkämpas en maktstrid 

om vad kunskap och rationalitet egentligen är. Rations kalkylerande företrädare förespråkar kunskap 

där stora kvantiteter låter sig räknas fram utifrån en neutral objektivitet för att beskriva verkligheten på 

ett rent sätt. Bornemark (2018) beskriver hur vår tid inte hyser någon större förståelse för intellectus 

eller icke-vetandet. Då det föreligger en ratiokultur där behovet av att mäta är starkt tenderar dessa 

intellectusbaserade yrken att få lägre status, och man har svårt att se vad dessa verksamheter kan bidra 

med. Det blir alltså som en av informanterna uppgav, att det är svårt att hävda en metods funktion utan 

evidens. Bornemark (20018) framhåller att praktiken skall vara forskningsunderstödd, vilket hon 

beskriver som en utgångspunkt i en praxisbaserad kunskap. Det var också vad informanterna framhöll, 

att evidens är viktigt, men att det skall samverka med kontexten som består av yrkesutövares 

erfarenhet och tysta kunskap i utformandet av verksamheten. Informanterna uttryckte att det var 

tydligt att konstnärligt skapande hade positiva effekter för målgruppen. Om detta stämmer kan det ses 

som en viktig metod att ta tillvara på. Här kommer en viktig aspekt som ekonomi också in i bilden. 

Enligt Bornemark är en av vetenskapens uppgifter just det, att vi skall använda våra gemensamma 

pengar till att på bästa sätt hjälpa dem som lider. 

 

6.3  Sammankoppling  av  KASAM  och  ”att  mäta  det  omätbara”  
Genom att förstå det konstnärliga skapandets effekter och värde med hjälp av den salutogena modellen 

så ser vi att metoden har ett betydande värde och positiva effekter för åtminstone vissa inom 
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målgruppen. Även om effekterna är till synes svåra att omvandla till värden som kan mätas enligt krav 

för en evidensbaserad praktik så skulle man i enlighet med Bornemarks perspektiv kunna tillskriva 

metoden en evidensbaserad status exempelvis genom att se dess effekt som stärkande för en individs 

KASAM. För att kunna mäta metoder som konstnärligt skapande skulle det krävas att vi, som 

Bornemark beskriver, anpassar forskningsmetoderna efter det vi undersöker och inte tvärtom. Här 

skulle man kunna se KASAM som ett sådant mätverktyg som gör det konstnärliga skapandets 

egenskaper begripliga samt eventuellt och i viss mån även generaliserbara.   	  
	  
6.4  Summering  av  analys    
Genom att studera yrkesutövares syn på konstnärligt skapande och dess effekter för målgruppen samt 

möjlighet och behov av att mäta dessa effekter enligt krav på en evidensbaserad praktik hoppas vi 

kunna bidra till diskussionen kring mätbarhet inom vissa mellanmänskliga yrken. Studiens 

informanter ställde sig generellt positiva till forskning på området konstnärligt skapande och de trodde 

att en större kunskapsgrund kan bidra till att öka statusen för yrket. Både informanterna samt delar av 

den tidigare forskning vi tagit del av ger uttryck för en brist på kvantitativ forskning på ämnet 

konstnärligt skapande i socialt arbete. Flera informanter menade att bristen på evidens på området gör 

att metoden får lägre status vilket kan leda till att verksamheter som erbjuder metoden får mindre 

resurser.  

För att öka statusen för konstnärligt skapande samt kunna bevisa dess effekter måste vi enligt både 

Bornemark och de vi intervjuat ändra inställning till kvalitativa forskningsmetoder samt sätta högre 

värde på den tysta kunskap som yrkesutövare inom fältet besitter. Enligt vår studies resultat så har 

konstnärligt skapande positiva effekter för målgruppen och detta överensstämmer även med tidigare 

studier. Vi har valt att förstå dessa effekter utifrån det salutogena synsättet med fokus på en känsla av 

sammanhang (KASAM) och begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att 

använda sig av konstnärliga medel som ett alternativt uttryckssätt öppnar metoden upp för att 

interagera med andra och kommunicera sina upplevelser och känslor. Detta kan i sin tur leda till en 

ökad begriplighet för sig själv och sin omgivning. Konstnärligt skapande som verktyg ger individen en 

möjlighet att jobba med svårigheter som exempelvis ett stort kontrollbehov, att vänta på sin tur, eller 

att rent praktiskt få ihop en bild, detta kan bidra till ett att stärka individens möjlighet till hanterbarhet. 

Att ha en tydlig roll och plats, samt att få skapa någonting tillsammans med andra kan bidra till en 

ökad känsla av samhörighet för målgruppen. Det konstnärliga skapandet fungerar också som 

utgångspunkt för kommunikation på individens villkor och att få visa det man skapat för andra ger 

möjlighet till uppskattning som bidrar till ökad självkänsla. Detta tillsammans kan skapa en känsla av 

meningsfullhet för individen.  

Alla informanter trodde att ett problem när det kommer till att mäta metodens effekt är att 

konstnärligt skapande baseras på mjuka värden som är svåra att omvandla till siffror. De menade att 

konstnärligt skapande bara går att studera utifrån individers subjektiva upplevelser och att även om det 
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finns mätbara värden så skulle dessa enbart beskriva en liten del av metodens effekt. En informant 

ansåg att man till och med riskerar att tappa metodens essens när man plockar ut enbart de mätbara 

värdena. 

När vi förstår resultaten utifrån Bornemarks perspektiv kan vi se att det finns en generell 

problematik när det kommer till att mäta metoders effekt på en mellanmänsklig nivå. Det konstnärliga 

skapandets initiala essens och kärna är bestående av intellectus domäner. Ett fenomen av detta slag går 

inte att särskilja från sin kontext vilket ratios system inte har någon förståelse för. Det levande står i 

komplext samspel med sin omgivning, och därför är mätbara orsakssamband som i 

evidensbaseringsprincipen inte att föredra. Att låta effekterna av konstnärligt skapande mätas med 

kvantitativa metoder utgör en risk för att fenomenets essens går förlorad. Forskningsmetoden bör 

anpassas efter det som skall undersökas och inte tvärtom och här skulle exempelvis KASAM kunna 

vara ett alternativt sätt att förstå konstnärligt skapande på.  
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7.  Avslutande  kapitel  
I detta avsnitt följer en redogörelse av studiens slutsatser, därefter diskuteras dessa för tydlighetens 

skull under varsin rubrik i diskussionen. Slutligen följer förslag på vidare forskning och slutord. 

 

7.1  Slutsatser  
Studien syftade till att undersöka yrkesutövares upplevelse av vilka funktioner metoden konstnärligt 

skapande fyller som verktyg i gruppverksamheter riktade till personer med NPF och/eller 

utvecklingsstörning samt hur dessa funktioner kan förstås och om de kan/bör styrkas med forskning 

som lever upp till krav på en evidensbaserad praktik. Detta för att bidra till diskussionen om mätbarhet 

inom mellanmänskliga yrken inom socialt arbete. Utifrån studien dras följande slutsatser: 

 
Genom att använda sig av konstnärliga medel som ett alternativt uttryckssätt öppnar metoden upp för 

att interagera med andra och kommunicera sina upplevelser och känslor. Detta kan i sin tur leda till en 

ökad begriplighet för sig själv och sin omgivning. Konstnärligt skapande som verktyg ger individen en 

möjlighet att utmana och utveckla svårigheter som exempelvis ett stort kontrollbehov, att vänta på sin 

tur, eller att rent praktiskt få ihop en bild.  

 

Ovanstående slutsats bidrar till ett att stärka individens möjlighet till hanterbarhet. Att ha en tydlig 

roll och plats, samt att få skapa någonting tillsammans med andra bidrar till samhörighet för 

målgruppen. Det konstnärliga skapandet fungerar också som utgångspunkt för kommunikation på 

individens villkor.  

 

Att få visa det man skapat för andra ger möjlighet till uppskattning som bidrar till ökad självkänsla. 

Detta tillsammans skapar en känsla av meningsfullhet för individen. 

 

Alla informanter trodde att ett problem när det kommer till att mäta metodens effekt är att konstnärligt 

skapande baseras på mjuka värden som är svåra att omvandla till siffror. De menade att konstnärligt 

skapande bara går att studera utifrån individers subjektiva upplevelser och att även om det finns 

mätbara värden så skulle dessa enbart beskriva en liten del av metodens effekt. En informant ansåg att 

man till och med riskerar att tappa metodens essens när man plockar ut enbart de mätbara värdena.  

 

Studiens informanter ställer sig positiva till forskning på området konstnärligt skapande kopplat till 

målgruppen. De tror att en större kunskapsgrund kan bidra till att öka statusen för yrket. Både 

informanterna samt delar av den tidigare forskning vi tagit del av ger uttryck för en brist på kvantitativ 

forskning på ämnet konstnärligt skapande i socialt arbete. Flera menade att bristen på evidens på 

området gör att metoden får lägre status vilket kan leda till att verksamheter som erbjuder metoden får 

mindre resurser. 
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7.2  Diskussion  
Vi kommer i denna del att diskutera våra slutsatser i relation till resultatet och kunskapsläget 

samt slutsatsernas relevans för det sociala arbetets praktik, de professionella och 

klientgruppen. 

 
7.2.1  Begriplighet  

En av studiens slutsatser är att målgruppen genom att använda sig av konstnärliga medel som 

ett alternativt uttryckssätt öppnar upp för att interagera med andra och kommunicera sina 

upplevelser och känslor. Det kan enligt det salutogena synsättet tolkas som att konstnärligt 

skapande stärker individens KASAM i mening av begriplighet. Individen får en möjlighet att 

utvecklas och utmana det som känns svårt som att vänta på sin tur och interagera på sina 

villkor. Resultatet pekar också på att det konstnärliga skapandet hjälper målgruppen att 

relatera till sig själv och sin omgivning. Man kan dra paralleller och liknelser till tidigare 

forskning på området. Exempelvis Dafna Regev (2013) som redovisade resultat på hur 

konstnärligt skapande kan hjälpa barn med autism att minnas och förhålla sig till tid och på så 

sätt skapa en känsla av kontinuitet. I gruppverksamheter för målgruppen kan man tolka det 

som att det konstnärliga skapandet kan bidra till att personer får större förståelse för sig själva 

samt att de bättre förstår varandra och sin omgivning. Flera informanter framhöll också att det 

konstnärliga skapandet minskar kraven på aktiv interaktion, att om en deltagare inte vill delta 

aktivt i diskussion i gruppen så kan hen ändå sitta med och fokusera på sitt skapande. Detta 

stämmer väl överens med resultatet som Horghagen, Fostvedt och Asaker (2014) återgav. Att 

det konstnärliga skapandet som aktivitet underlättade social interaktion då deltagarna 

upplevde att de kunde sitta med i ett sammanhang och delta så lite eller mycket de ville och 

däremellan ägna sig åt sitt skapande. Detta ledde till att de vågade delta eftersom det inte 

krävdes så stor delaktighet i exempelvis konversationen. Också Dafna Regev (2013) beskriver 

det i sitt resultat som att man genom att göra någonting tillsammans skapar samarbeten och 

kommunikation även när ord saknas. Att skapandet gjorde att man blev tvungen att relatera 

till varandra och sin omgivning. Även konstnärligt skapande i form av musik ansågs av vissa 

informanter ge möjlighet att träna på att förhålla sig till andra. Att skapa musik tillsammans 

med andra blir en träning i att relatera till varandra, vänta på sin tur, eller hålla sig till sin del. 

Dafna Regev (2013) beskriver det som att den artistiska produkten hjälper till att skapa 

kontinuitet och i förlängningen kan det stärka individens kognitiva förmåga. Eftersom 

konstnärligt skapande lämnar ett konkret spår i form av en produkt kan minnet bli sparat och 
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man kan återvända till det vid ett senare tillfälle. Ett verk blir kopplingen mellan en session 

och en annan i ett led att utveckla en kapacitet för symbolik.  

 
7.2.2  Hanterbarhet  

Studiens resultat kan tolkas som att konstnärligt skapande kan stärka individens KASAM 

genom en stärkt hanterbarhet. Att ha en tydlig roll och plats, samt att få skapa någonting 

tillsammans med andra bidrar till samhörighet och hanterbarhet i vardagen. Man kan dra 

kopplingar och jämföra detta resultat med tidigare forskning på området. Med en 

utgångspunkt i Riksförbundet Attentions (2018) informationsskrift kan personer med NPF 

och/eller utvecklingsstörning uppleva vissa utmaningar i vardagen då diagnoserna ofta 

påverkar hur de upplever och bearbetar intryck från omvärlden. Enligt tidigare studier är 

isolering vanlig hos målgruppen och den är i många fall även svår att bryta (Horghagen, 

Fostvedt och Alsaker, 2014). Horghagen m.fl. (2014) beskrev även i sin studie att deltagare i 

dagliga verksamheter upplevde att det konstnärliga skapandet upptog sinnet på ett sätt som 

gjorde vardagen hanterbar. Regev (2013) beskriver i sin studie att barn med autism kan ha 

svårt med ”ansikte mot ansikte intimitet” vilket kan göra det skrämmande att delta i samtal, 

men genom att arbeta konstnärligt under samtal så minskar det upplevda hotet, även det skulle 

kunna tolkas som att stärka individens upplevelse av hanterbarhet i situationen.  

Enligt informanterna så kan många i målgruppen ha svårt med sociala sammanhang och 

upplever ofta utanförskap, men att det konstnärliga skapandet är enligt dem en aktivitet där 

alla kan delta utefter sina egna villkor. Detta kan likställas med Dafna Regev (2013) resultat 

som visar att konst skapar en kontrollerad miljö där individen kan känna sig säker och på så 

vis kunna hantera och tolerera de känslor som dyker upp. En av informanterna talade om hur 

musiken kunde ha en viktig roll och att spela tillsammans bidrar till gemenskap då deltagarna 

och har en tydlig roll i gruppen. Detta kan liknas vid Horghagen, Fostvedt och Alsaker (2014) 

studie där resultatet visade att deltagarna i gruppverksamheten också uttryckte att skapandet 

bidrog till gemenskap och att de kände sig trygga av att få komma till den dagliga 

verksamheten som upptog deras sinne på ett sätt som gjorde livet mer hanterbart. Gemenskap 

skapades enligt författarna även av att deltagarna exempelvis utbytte erfarenheter av olika 

material och tekniker. 

 
7.2.3  Meningsfullhet  

Genom att målgruppen får visa det de skapat för andra får de möjlighet till uppskattning som 

bidrar till ökad självkänsla, detta kan skapa en känsla av meningsfullhet för individen. Vi kan 
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sammankoppla detta med exempelvis Lappalainens (2019) studie som beskriver hur konst 

bidrog till diskussion och starka känslor. Enligt henne är detta viktigt för en persons 

självkänsla, att ens åsikter tas på allvar och att de betyder något för någon annan. Detta blir 

enligt Lappalainen som ett kvitto på att man finns. En annan aspekt var att det deltagarna 

skapat kan bli ett objekt som får betydelse och uppskattning från andra. Det kan likställas med 

vad Lappalainen (2019) återgav under ett av hennes teman som hon kallade för existentiell 

stimulans. Konstaktiviteterna engagerade deltagarna till samtal och diskussion. En av 

deltagarna uttryckte att hon särskilt hade uppskattat en diskussion som uppkommit under 

konststunden där deltagarna tyckte mycket olika om ett verk, detta eftersom hon annars 

saknar sådana diskussioner som griper tag i henne. Enligt Lappalainen så är dessa typer av 

diskussioner viktiga då de är en bekräftelse på att någon tar ens åsikter på allvar. Det blir en 

bekräftelse på ”att jag finns”. 

 
7.2.4  Mätbara  värden  

Alla informanter trodde att ett problem när det kommer till att mäta metodens effekt är att 

konstnärligt skapande baseras på mjuka värden som är svåra att omvandla till siffror. De 

menade att konstnärligt skapande bara går att studera utifrån individers subjektiva upplevelser 

och att även om det finns mätbara värden så skulle dessa enbart beskriva en liten del av 

metodens effekt. En informant ansåg att man till och med riskerar att tappa metodens essens 

när man plockar ut enbart de mätbara värdena. I tidigare forskning uttrycker författare att 

metoden har positiva värden men att dessa är svåra att mäta genom kvantitativa studier 

(Slayton, D’Archer, och Kaplan 2010). Detta bekräftas av Hina Ayaz och Uzmas (2015) 

kvantitativa studie där man kunde bekräfta att konst som terapi är effektivt i minskningen av 

impulsiva beteenden hos barn med ADHD och utvecklingsstörning. Man kunde däremot inte 

beskriva vidare varför utifrån individernas specifika upplevelser. Det blir då alltså svårt att 

veta vad i metoden som varit verksamt. Man missar kanske det mest intressanta. 

Ett sätt att tolka empirin och tidigare forskning på kan vara att det är svårt att avgöra 

orsakssamband. Vad gäller metoden konstnärligt skapande finns svårigheter med att kunna 

bekräfta vad som är den specifika metodens förtjänst och vad som har med kontext runt 

fenomenet att göra. Utifrån analysperspektivet den salutogena modellen kan man förstå det 

som att vi har visat på ett alternativt värde att mäta subjektiva upplevelser på, KASAM. 

Möjligt finns fler liknande teorier och perspektiv som skulle kunna användas för att värdera 

och kvalitetssäkra metoder inom mellanmänskliga yrken. Studiens resultat kan tolkas som att 

konstnärligt skapande har viss positiv inverkan på individen vad gäller vissa områden. 
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7.2.5  Evidens  och  status  

Studiens informanter ställer sig positiva till forskning på området konstnärligt skapande 

kopplat till målgruppen. De tror att en större kunskapsgrund kan bidra till att öka statusen för 

yrket. Både informanterna samt mycket av den tidigare forskning vi tagit del av ger uttryck 

för en brist på kvantitativ forskning på ämnet konstnärligt skapande i socialt arbete. Flera 

menade att bristen på evidens på området gör att metoden får lägre status vilket kan leda till 

att verksamheter som erbjuder metoden får mindre resurser. För att öka statusen för 

konstnärligt skapande samt kunna bevisa dess effekter måste vi enligt både Bornemark (2018) 

och de vi intervjuat ändra inställning till kvalitativa forskningsmetoder samt sätta högre värde 

på den tysta kunskap som yrkesutövare inom fältet besitter. Om det konstnärliga skapandet 

skall få legitimitet så tolkar vi det som att man behöver ändra attityden kring vilka 

vetenskapliga processer som är lämpliga att undersöka metoden med. Slayton, D’Archer, och 

Kaplan (2010) sammanställning av 35 studier visade att det material som var användbart för 

vidare kvantitativ forskning var litet. Man kan förstå det som att det skulle kunna bero på att 

metoden man vill använda inte passar fenomenet det undersöker. 

Det empiriska materialet och analysen visar att yrkesverksamma praktiker inom det sociala 

arbetet upplever att det finns fördelar med metoden konstnärligt skapande för studiens 

målgrupp, samt svårigheter med att mäta detta på ett kvantitativt vis. Resultatet av empirin 

kan kopplas till resultat från tidigare forskning på området där liknande fördelar av det 

konstnärliga skapandets effekt redovisas. Dessa likheter skulle kunna sammankopplas och 

utgöra teman som kan ligga till grund för vidare kvantitativ forskning, som exempelvis 

enkätstudier. Detta om man anser det eftersträvansvärt att evidensbasering inom 

mellanmänskliga yrken behöver en kvantitativ och generaliserbar grund.  

Vår uppfattning, efter de intervjuer vi gjort, är att en annorlunda syn på vad som är och kan 

vara evidensbaserad forskning har stor betydelse för metodens status och legitimitet inom 

socialt arbete. Detta har i sin tur betydelse för det sociala arbetets praktik, praktiker samt 

klientgruppen.  

Det handlar således om att omvärdera den hierarkiska synen på forskning. Alltså att en väl 

utförd kvalitativ studie om individens subjektiva upplevelser i fråga om ett fenomen skulle 

kunna likställas med kvantitativa värden. Om metoden i detta avseende, med hänvisning till 

en mängd kvalitativ forskning som finns på området, betraktas som evidensbaserad praktik 

tror vi att status för metod och utövare stiger. Ett erkännande av metoden skulle i 

förlängningen kunna betyda att finansiering för metoden blir mer tillgänglig och att metoden 
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får ett större användningsområde vad gäller målgrupp och utövandeforum. Det skulle 

exempelvis kunna vara skola, fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet, och verksamheter med 

olika behandlande syften. För dem som deltar i verksamheter där metoden används skulle 

detta kunna innebära en ökad känsla av att det man ägnar sig åt tas på allvar och på så vis blir 

mer meningsfullt. 

Om man ser empirin och analysens resultat som en utgångspunkt för att bidra till 

diskussionen om mätbarheten i socialt arbete kan alternativa typer av kvalitetssäkring som 

exempelvis den salutogena modellen och KASAM inom mellanmänskliga yrken bli legitim. I 

förlängningen kan detta leda till en annan syn på kunskap inom mellanmänskliga yrken och 

skulle kunna bidra till att metodens status höjs.  

 

7.3  Förslag  på  vidare  forskning  
När vi gick igenom empirin framkom utsagor som i viss mån gjorde att respondenterna avsa 

sig en del av ansvaret för huruvida metoden de arbetade med i verksamheterna behövde 

ytterligare empiriskt stöd. Detta hänvisades av samtliga informanter till att syftet med den 

verksamhet de arbetar inom inte var av behandlande karaktär. Vi diskuterade vidare huruvida 

svaren gällande konstnärligt skapande som metod kopplat till evidensbaserad praktik hade sett 

annorlunda ut om vi valt att intervjua yrkesverksamma inom verksamheter som anser sig var i 

vårdande syfte. Vår uppfattning är att om en verksamhet har ett behandlande syfte borde det 

hos yrkesutövaren finns en större benägenhet att hävda arbetsmetodens legitimitet. Intressant 

vidare forskning för att bidra till diskussionen om evidensbaserad praktik kopplat till 

mellanmänskliga yrken kan vara liknande studier i verksamheter som använder konstnärligt 

skapande i behandlande syfte. Resultat från en sådan studie skulle i förlängningen kunna 

jämföras med studier som denna för att ytterligare bredda diskussionen. 

Som vi tidigare nämnt skulle även enkätstudier utifrån teman från befintliga modeller som 

KASAM kunna utgöra basen för vidare kvantitativ forskning. Även resultat från dessa skulle 

kunna jämföras med tidigare kvalitativ forskning på området för en ökad diskussion och 

utveckling inom konstnärligt skapande som forskningsämne.  
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Bilaga  1 

Intervjuguide  daglig  verksamhet 
 

Forskningsfrågor: 

 

Hur ser praktikern på vilka funktioner konstnärligt skapande som verktyg kan fylla i 

gruppverksamheter för personer med NPF och/eller utvecklingsstörning, givet funktionsvariationer 

kopplade till diagnosen? 

 

Hur ser praktikern på metoden/verktyget konstnärligt skapande i relation till ett ökat krav på 

evidensbaserad praktik? 

 

1. Allmänt om verksamheten 

●   Vad är verksamhetens huvudsyfte? (vård, behandlande, meningsfull vardag)	  
●   Vilka riktar sig verksamheten till?	  
●   Hur finansieras verksamheten?	  
●   Vilka aktiviteter erbjuder verksamheten?	  

 

2. Beslutsgrundande aspekter 

●   Vad ligger till grund för verksamhetens val av aktiviteter? (Forskning om metoder/verktyg, 

efterfrågan, riktlinjer från socialstyrelsen, finansieringsmöjligheter)	  
●   Vad ligger till grund för beslutet om att verksamheten skall innefatta konstnärligt skapande 

som aktivitet?	  
●   Hur resonerar ni kring diskursen om evidensbaserad praktik kopplat till val av verksamhetens 

aktiviteter och innehåll? 	  
●   Använder ni någon form utav utvärderingsverktyg för deltagarna?	  

 

3. Konstnärligt skapande i verksamheten 

●   Hur länge har konstnärligt skapande varit en del av verksamheten? 	  
●   Finns det ett syftet med att använda just konstnärligt skapande i verksamheten? 	  
●   Ser ni några fördelar/nackdelar med konstnärligt skapande som aktivitet? 	  
●   Varför tror du att konstnärligt skapande används i så stor utsträckning i verksamheter riktade 

till personer med psykisk ohälsa?	  
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Bilaga  2 

 

Dagliga  LSS-  verksamheter  inom  stockholm  stad  50  slumpmässigt  utvalda  
verksamheter 
 

Med uttalad konstnärlig inriktning: 18st (+7 om man räknar med nytidas filialer i olika stadsdelar) 

 

1.   Stockholms stadsmission farsta: Sömnad 

2.   Nytida, resursteamet AB Haninge Syd, Norrtull Nord, Danteryd nord, Spånga Syd, Alvik, 

Nacka, Farsta, Haninge: Kultur och skapande bla 

3.   Rinkeby kista dagliga verksamheter: Musik och skapande 

4.   Södermalms dagliga verksamhet 12:an: Färg och form bla 

5.   Norrbyvälles dagliga verksamhet: Kreativ verkstad 

6.   Abrahamsbergs dagliga verksamhet: Skapande verkstad, musik och rytmik 

7.   Natur och kultur. nacka kommun: Estetisk inriktad verksamhet 

8.   Ateljé västerbroplan: Renodlad konstnärlig verksamhet 

9.   Konstskolan linnea: Konst 

10.  Hammarhagen daglig verksamhet JATC: Huvudinriktning konsthantverk, färg, form 

11.  Homsan Kulturverkstan: Skapande, måla teater, musik mm 

12.  Wäxö omsorg Studion: Inriktning kreativt arbete, teater, musik bild osv 

13.  Danvikstulls dagliga verksamhet: Estetisk inrikting 

14.  Frösunda paletten: Skapande och konst 

15.   Inuti västerbroplan: Konst 

16.  Attendo, unika daglig verksamhet fridhemsplan: Teater, kostym , skapa kuliss 

17.  AB Solon Kulturverkstan daglig verksamhet: Måleri, keramik, foto osv 

18.  Karlaplans dagliga verksamhet (Nytida tror jag): Konst bla men även andra grejer 

 

Inte konst: 14st (+4 om man räknar med Misas filialer i olika stadsdelar) 

1.   Cedergruppen Liljeholmen 

2.   Missa Katarina, vällingby, kista, blackeberg 

3.   Närverket 

4.   Brevduvan 

5.   Årsta daglig verksamhet 

6.   Frösunda activera hunscenter 

7.   Funkisgruppen daglig verksamhet- Girovägen: praktik osv 

8.   Sickla daglig verksamhet: Förvisso musik/rörelse men inte i fokus 
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9.   Fruängens yrkesgrupp: Praktik typ 

10.  AB Salom Frejas Café daglig verksamhet: jobba på caffe 

11.  Bakoteket: Café typ 

12.  Allomsorg S&R Solna 

13.  Frösunda Jobb/Greenteam 

14.  Homsan service: Arbete 

 

Annan målgrupp: 5st 

1.   Långsjöns dagliga verksamhet (Mer typ fysisk funktionsnedsättning tror jag): Hantverk 

2.   Frösunda AL-gruppen 

3.   Västertorps dagliga verksamhet 

4.   Täckensyrran: Täckenspråk 

 
 
 
 

 
	  


