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Förord 

Jag har sedan snart ett år tillbaka tappat lusten i mitt skapande . Det är mycket som har påverkat 

mig utifrån som har gjort att jag har tappat lusten till att skapa, till att skriva en uppsats och även 

till saker som jag tycker är roliga att göra som att gå ut och dansa med vänner. Det måste finnas 

fler som känner olust inför sitt skapande och inför andra saker i livet. Jag har därför valt att rikta in 

mig på lusten och olusten i skapandet i detta arbete. Jag vill ha min lust tillbaka och det finns 

säkert fler som sedan kan läsa arbetet som känner som jag och som förhoppningsvis kan hitta 

lusten. Är lusten och olusten viktiga delar i skapandet? Varför känner jag en stor olust ibland inför 

det jag gör? Kan jag bli medveten om lusten och med hjälp av medvetenheten påverka lusten? 

Dessa frågor och min avsaknad av lust till skapandet har gjort mig nyfiken på området. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt så kommer det först en bakgrund till uppsatsen. Därefter följer en begreppsförklaring, 

syfte och problemformulering. Avslutningsvis kommer metoddelen, avgränsning, val av informant 

och tillvägagångssättet. 

 

1.1 Bakgrund 

Under tiden jag har gått på utbildningen har jag blivit medveten om mitt eget skapande och hur det 

ser ut. Något som jag har upptäckt senaste tiden är att jag ofta känner olust i skapandet. Ibland 

känner jag en stor lust till att göra saker men andra gånger känner jag olust inför skapandet och då 

har jag inte någon lust till att skapa något. 

 

För mig är olust när jag har negativa känslor, som att känna motstånd och meningslöshet med det 

jag gör. Känna mig oinspirerad och omotiverad till att jobba. Csikszentmihalyi beskriver psykisk 

entropi på ett sätt som jag skulle kalla olust. Psykisk entropi är enligt Csikszentmihalyi (1997) ett 

tillstånd där vi inte, på ett effektivt sätt, kan använda oss av vår uppmärksamhet för att göra de yttre 

saker som vi tänkt oss. Det gör att vi behöver uppmärksamheten för att skapa en inre ordning. Detta 

uppkommer av negativa känslor som rädsla, ångest, sorgsenhet och leda.  

 

För mig är lusten den glädje och inspiration jag har för att arbeta. Lusten har att göra med att känna 

en nyfikenhet och en vilja till att åstadkomma något som jag är tillfreds med, men även en längtan 

efter att få sätta igång med arbetet och att känna en lyckokänsla. Motsatsen till psykisk entropi är 

psykisk negentropi. Psykisk negentropi är enligt Csikszentmihalyi (1997) det tillstånd då vår 

uppmärksamhet inte går till att grubbla och tycka synd om oss själva. Den psykiska energin går till 

den tanke eller till den uppgift vi väljer att ägna oss åt. Det tillståndet uppkommer av positiva 

känslor som lycka, styrka eller vakenhet. 

 

1.1.1 Begreppsförklaringar 

Jag har valt att tidigt i arbetet ge läsaren begreppsförklaringar eftersom det redan i syfte och 

problemformuleringen tas upp begrepp som är nödvändiga att förstå.  

 

Lust: Nationalencyklopedin (2008) beskriver lust som att pröva något som ger oss nöje och 

tillfredsställelse eller en känsla av glädje. När jag skriver om lust så menar jag viljan och glädjen vi 

har till att arbeta med hantverket. Att vi känner oss nöjda och tillfredställda med det vi har 

åstadkommit. Lusten är också inspirationen. Jag anser att lust även är det som kallas för flow. Flow 
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är ett tillstånd av absolut koncentration och att vi utesluter alla störande moment. Vi glömmer tiden 

och den lyckokänsla, belöning, som kommer inifrån känns mer äkta än när andra berömmer och 

belönar oss (Csikszentmihalyi, 1990). 

 

Olust: Olust är motsatsen till lust. Nationalencyklopedin (2008) beskriver olust som en känsla av 

missnöje och otillfredsställelse. När jag skriver om olust så menar jag när vi känner oss oinspirerade 

och omotiverade till att arbeta. Vi känner olust när vi stöter på motstånd i processen och när vi 

känner oss otillfredsställda med det vi har åstadkommit. Olust är även att inte ha någon lust till att 

göra något. 

  

Konsthantverkare: 

 

Med konsthantverkare avses i denna framställning en person som efter genomgången utbildning på 

högskolenivå - eller som förvärvat motsvarande kunskaper och erfarenheter på annat sätt - ägnar sig 

yrkesmässigt åt en konstnärligt självständig, på hantverk byggd och på unika bruksföremål inriktad 

produktion i egen verkstad. (sid. 16, SOU 1983:4) 

 

Jag menar att en konsthantverkare är den som kommer upp med sina egna idéer och sedan utför det 

praktiska arbetet till färdigt föremål. En konsthantverkare har goda kunskaper inom sitt område och 

skapar unika ting. 

 

Etablerad: Nationalencyklopedin (2008) beskriver etablerad som någon som har visst erkännande 

inom sitt område. Jag menar en verksam konsthantverkare som har sina produkter på marknaden 

och kan leva på sitt hantverk. 

 

Oetablerad: Oetablerad är motsatsen till etablerad. Med oetablerad menar jag i detta arbete en 

konsthantverkare som ännu inte har sina produkter på marknaden eller inte lever på sitt hantverk.   

 

Faktorer: Nationalencyklopedin (2008) beskriver faktor som att det är den som utför arbetet eller 

det som bidrar till omständigheterna. I arbetet så menar jag det som bidrar till omständigheterna och 

det som påverkar oss både inifrån och utifrån, positivt och negativt. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för lusten och olusten i skapandet och hur dessa 

faktorer påverkar skapandet. Jag vill även belysa lusten och olusten i skapandet för andra skapande 
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människor. 

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Hur beskriver fyra konsthantverkare lusten och olusten i sitt skapande och vilka likheter och 

skillnader finns det hos dem? 

 Vilka faktorer påverkar lusten och olusten i skapandet hos konsthantverkarna? 

 Hur gör konsthantverkarna för att få lusten tillbaka om de känner olust? 

 

1.3 Metod 

Med en kvalitativ intervju menar Patel & Davidson (2003) en intervju då både intervjuaren och den 

som bli intervjuad för ett samtal, där intervjuaren hjälper intervjupersonen att få ett sammanhang 

med hjälp av intervjufrågorna. Intervjufrågorna är oftast av en låg grad standardisering som ger 

intervjupersonen utrymme för eget svar. Intervjuaren kan välja på att ha en hög grad av 

strukturering vilket innebär att ställa frågorna i en bestämd ordning eller en låg grad av 

strukturering där intervjufrågorna formuleras under intervjutillfället och frågorna ställs i den 

ordning som anses vara lämpligast. Syftet med en kvalitativ intervju är att hitta och identifiera 

egenskaper hos det som ska undersökas. Innan intervjutillfället eller innan frågorna formuleras kan 

forskaren förbereda sig genom att studera litteratur inom området och tidigare forskning. Eftersom 

det material som inskaffas under intervjutillfället sedan ska tolkas måste man ha en utgångspunkt.  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervju med låg grad standardisering för att metoden ger utrymme 

för informanterna att svara och för att få en bild av informanternas värld. Jag började med att hämta 

litteratur inom kognitiv psykologi . Jag valde litteratur om flow och om kreativitet för att de ligger 

nära lusten och olusten i skapandet. Litteraturen använde jag till att orientera mig i området och till 

avsnittet teorier och tidigare forskning. Jag kontaktade informanterna via e-post med förfrågan att 

delta i en intervju. Jag fick ett godkännande från de valda informanterna och intervjutillfälle 

bestämdes. Utifrån problemformuleringen och mina litteraturstudier så förberedde jag 

intervjufrågorna och provintervjuade sedan två personer för att se om jag fick svar till mina 

frågeställningar innan jag fastslog intervjufrågorna (bilaga). 

 

Intervjuerna med de två etablerade informanterna genomfördes i deras ateljéer och intervjuerna med 

de två oetablerade informanterna genomfördes på Linköpings Universitet. Jag valde en hög grad av 

strukturering på intervjufrågor (bilaga) till intervjutillfällena för att skapa samma struktur på de 

olika intervjuerna. Jag ställde följdfrågor till informanterna för att få förtydliganden. Jag valde att 

spela in hela intervjuerna med en diktafon istället för att föra anteckningar så att jag kunde 



 8 

koncentrera mig på intervjun och för att få med hela svaren från informanterna. Jag lät diktafonen 

vara på efter att intervjun var färdig, då informanterna fortsatte prata om lust och olust och 

utvecklade sitt resonemang. Efter intervjuerna lyssnade jag igenom det som sades och skrev ner 

svaren ordagrant så att jag hade materialet framför mig när jag sedan skulle bearbeta det. Jag 

sammanfattade intervjuerna och valde att använda mig av informanternas egna uttryck och språk. 

Efter det så tolkade jag svaren hos informanterna på ett hermeneutiskt sätt. Patel & Davidson 

(2003) menar att hermeneutik är då vi tolkar och förstår den mänskliga existensen och andras 

livsvärldar. Vi kan genom att tolka språk och handlingar förstå innebörden av mänskliga handlingar, 

intentioner och livsyttringar. I hermeneutiken vänder sig forskaren hela tiden till sin egen förståelse 

och använder det som ett verktyg för att tolka och förstå det material som ha tagits fram. Slutligen 

jämförde jag mina tolkningar av informanternas svar för att få fram skillnaderna och likheterna hos 

informanterna. Jag valde att i diskussionen jämföra intervjuerna och litteraturen. 

 

1.3.1 Avgränsning  

Med tanke på arbetets mindre omfattning så har jag valt att begränsa mig till fyra informanter, två 

etablerade skapande människor och två oetablerade konsthantverkare. Jag har valt att begränsa mig 

till etablerade konsthantverkare i Småland för att jag har haft kontakt med två där. Som de två 

oetablerade informanterna avgränsar jag mig till de studenter som går sitt andra eller tredje år på 

utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning 180hp, Linköpings universitet, på grund av deras 

lättillgänglighet och att de genom utbildningen har reflekterat över lusten och olusten i sitt 

skapande. Studenterna kan ha sina produkter på marknaden men de försörjer sig inte på sitt 

hantverk och passar därför in som oetablerade. 

 

1.3.2 Val av informanter 

Den första etablerade informanten valde jag för att har jag haft kontakt med personen tidigare vid 

flera tillfällen och vet att personen är medveten om sitt skapande. Den andra valde jag för att 

personen hållit på med sitt skapande i många år och har en stor erfarenhet av skapande. Jag valde 

personerna också på grund av att de har varit tillgängliga för mig att ta kontakt med och att träffa. 

 

För att välja ut två oetablerade informanter e-postade jag ut en förfrågan till hela årskurs två och tre 

på programmet för Slöjd, hantverk och formgivning. En person från varje årskurs anmälde sitt 

intresse av att vara med på en intervju. 

 

2 Teorier och tidigare forskning 

I detta avsnitt så kommer det först handlar om flow, därefter om kreativitet och hur man kan öka 
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kreativiteten. Efter det följer två beskrivningar av den kreativa processen och slutligen kommer en 

beskrivning av skapande människors idéer, deras arbete och deras vånda och glädje. 

 

Alla människor strävar mer eller mindre efter flow (Fichtelius, 1990). Flow är desamma som 

njutning och det är den optimala upplevelsen (Csikszentmihalyi, 1990). Flow är en obesvärad 

handling som konstnärer kallar inspiration (Csikszentmihalyi, 1997). En uppgift som är övermäktig 

kan skapa ångest och oro men om din förmåga är större än uppgiften blir du uttråkad 

(Csikszentmihalyi, 1990).  För att kunna få uppleva flow måste det vara en utmaning så att du ökar 

din skicklighet. När det inte längre är en utmaning och det känns tråkigt måste du öka din 

skicklighet och ta på dig en ny utmaning för att åter kunna känna flow (Csikszentmihalyi, 1990). Vi 

finner flow när vi har goda förutsättningar för att klara av den utmanade uppgiften 

(Csikszentmihalyi, 1997). För att det inte ständigt ska vara ett kaos i medvetandet så gäller det att 

vara koncentrerad och motiverad. Flow skänker glimtar av ett intensivt liv mot en mörk bakgrund 

(a.a.). 

 

Skoglund (1998) behandlar skapandet hos barn, vad vuxna och pedagoger kan tänka på för att låta 

barn vara kreativa. Hon skriver att lust, mod och tillit är det som fodras för kreativitet. Där är mod 

att våga prova på något nytt och inte vara rädd att misslyckas, och om vi inte klarar det första 

gången så ska vi försöka igen och då klara av det och sedan vara glada över det. Hon menar att lust 

är att känna sorg, vrede och smärta och därmed också lycka, glädje och tillfredställelse. Lust 

handlar även om att tycka om sig själv. ”Lust är en förutsättning för kreativitet”. (sid. 13, Skoglund, 

1998) 

 

Tillit är att vi känner oss trygga med det vi gör och att vi ska kunna vara stolta över det vi kan och 

inte känna oss dåliga över det vi inte kan.  

I Kreativitetsteorin beskrivs det fem aspekter som kan öka din kreativitet 

1. Tidpunkten: När får du dina bästa idéer? Det är vanligt vid skymning och gryning för många 

skapande människor. 

2. Rummet: Var får du flest goda idéer? Är det någonstans i ditt eget hem eller någon annan stans? 

3. Klimatet: Hur är klimatet när du känner att skaparkraften flödar? 

4. Miljön: Vad blir du inspirerad av? Här är det viktigt att du hittar vad som är ditt bästa knep. 

5. Redskapen: Vad har du för redskap du använder förutom tanken? Det kan vara ett block, pärm 

eller fickminne för att komma ihåg dina idéer. (Dahlqvist, 1998) 

 

Den kreativa individen vill skapa. (sidan 143, Dahlqvist, 1998) Den kreativa förmågan mår bäst i en 
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kreativ miljö. (sidan 141, Dahlqvist, 1998)  

 

I Himmel- helvetet tur och retur. En bok om kreativitetens känslor menar Renander (2003) att det 

kan kännas både helvetisk jobbigt och himmelskt underbart i den kreativa processen. Han beskriver 

den kreativa processen i tre akter. I första akten får du uppdraget, andra akten får du en idé och i 

tredje akten genomför du idén. I de tre akterna beskriver han tolv känslor som återkommer i den 

kreativa processen. 

 

I första akten får du ett uppdrag som kan komma ifrån dig själv eller utifrån. Den kreativa processen 

börjar med ett problem som behöver lösas. Problemet ställer krav på din kreativa förmåga. Första 

akten innehåller känslorna längtan, upphetsning, tvekan och tomhet.  

 

Längtan: En förutsättning för allt skapande är längtan. Känner du inte en längtan så vill du inte 

utvecklas. Känner du längtan är du förmodligen i den kreativa processens första steg. Om du längtar 

efter utmaningar öppnar du ögonen för spännande och kreativa uppdrag. Den längtan du känner kan 

vara en längtan efter något du aldrig upplevt tidigare förrän du finner en möjlighet till att 

tillfredställa den. När längtan övergått till att bli en tydlig vilja är den kreativa processen igång och 

du befinner dig i en känsla av upphetsning. 

 

Upphetsning: Du känner någon slags upphetsning av att få problemet. Det kan vara en positiv 

upphetsning över ett tillfälle att göra något lite bättre eller kan du bli upphetsad över en felaktighet, 

en orättvisa. Problem utgör den kreativa råvaran och problemet är skillnaden mellan viljan och 

verkligheten. Det kan förekomma tre konflikter som skapar upphetsning i den kreativa processen. 

Den första är en inre konflikt där du slits mellan dina egna olika viljor. Den andra är en 

mellanmänsklig konflikt där din vilja går tvärtemot någon annans vilja. Den tredje är en konflikt 

med tillvaron där din vilja inte går ihop med hur det är i världen. I den kreativa processen befinner 

du dig till stor del i ett spänningsfält mellan viljan och verkligheten. Idéns uppgift är att jämna ut 

skillnaden på viljan och verkligheten. I det här steget så är problemet klart och det sätter fart på 

kreativiteten och skaparglädjen. Problemet kan också kännas skrämmande och svårt att ta itu med. 

När problemet är formulerat så kommer en känsla av tvekan. 

 

Tvekan: Tvekan är den första negativa känslan i den kreativa processen. Att tveka i början av den 

kreativa processen är naturligt. Det är ganska mycket som begärs av dig. Du utsätts för en risk att 

misslyckas inför andra. Du är i början av en process och du kommer att möta dina mörka sidor, 

ifrågasätta din självbild och kämpa med dina demoner. Du kan tveka genom att tvivla på din egen 
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förmåga. Det är svårt att komma ifrån osäkerheten eftersom den finns i kreativitetens inre natur. Du 

är aldrig säker på att du klarar av nästa uppdrag. I processens tredje steg är det viktigt med balansen 

mellan vilja och rädsla. Det krävs att vara modig och med hjälp av sin vilja övervinna sin rädsla. 

Tvekan går sedan över till tomhet i den kreativa processen. 

 

Tomhet: Känslan av tomhet går inte att komma ifrån i den kreativa processen. Det är ett smärtsamt 

steg men det är nödvändigt. Här måste du släppa taget om något gammalt utan att ha något nytt att 

stödja dig på. Det finns två färdigheter i detta steg som lärs ut. Den första är att uthärda i det 

oförutsägbara och den andra att bryta tomheten. Dessa är viktiga för dig för att du ska kunna gå 

vidare i processen. Just i detta steg är det många som lämnar processen för att de tror att de inte är 

på rätt väg. Det är svårt att stå ut i tomheten men det gäller att förstå det som händer här. Det som 

kan krävas för att ta dig an uppdraget och gå vidare till de andra stegen i processen är inspirationen 

och stöd från mentor. 

 

I andra akten börjar du arbeta och får en idé. Denna akt utspelar sig huvudsakligen i ditt inre. Det är 

nu du går djupare in i dig själv och stöter på dina egna hinder och hittar dina resurser. Andra akten 

innehåller känslorna entusiasm, frustration, rädsla, ångest och lust. 

 

Entusiasm: Det är nu du utvecklas och du känner entusiasm i din kreativa process. Du övar upp ditt 

handlag och lär dig nya metoder. Det är nu du känner att du arbetar och kommer framåt i din 

process. Du kommer även att se dig själv på ett nytt sätt och där kommer även entusiasmen ifrån. 

Du lär dig en ny roll och det är nu ett bra tillfälle att analysera de roller som du spelar. Det är nu du 

går vidare och du blir frustrerad av att träffa det som finns omkring dig och i ditt inre. 

 

Frustration: Här är det inget som går som du tänkt dig och du känner dig frustrerad. Frustrationen 

kommer ifrån att inte bli sedd eller rätt uppfattad. Kreativiteten ses som en individuell process men 

det är omöjligt att skapa ensam, så de flesta kreativa arbetena görs i grupp. Det är svårt att arbeta i 

grupp eftersom att det är lätt att man inte lyssnar på varandra i en kreativ grupp. Det gäller att hitta 

en mötesform som passar gruppen. Varje individ i gruppen bidrar till att göra gruppsjälen rikare.  

Gruppen har en stor potential men du är också ensam i din kreativa process. Dina inre hinder är de 

största och de börja träda fram nu. Du tycker att det känns skrämmande och nu början rädslan krypa 

fram. 

 

Rädsla: I det här stadiet blir du rädd för att du ser att det uppdrag du har tagit på dig ifrågasätter din 

personlighet. Du börja inse att du kanske måste ta död på något du tycker om. Rädslan kommer i 
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processen när du inser att självbilden behöver dödas. För att något nytt ska födas så måste vi ge upp 

något gammalt. I detta steg så upptäcker du att uppdraget du tagit på dig var svårare än vad du 

trodde. Du förnekar att problemet finns och att det inte finns någon lösning. Men du måste ta dig 

igenom rädslan för att komma vidare annars stannar din kreativa process. Snart går du över i nästa 

steg som är ångest. 

 

Ångest: I det här stadiet känner du ångest inför att ta död på något du tycker om och håller väldigt 

hårt i. Det du håller hårt i hindrar dig i din kreativa process och du kan inte gå vidare om du inte tar 

död på det men din självbild vill inte dö. Det är många som i detta steg flyr ifrån sina kreativa 

processer och sina utvecklingar. En del återvänder inte för att det inte fanns någon som berättade för 

de att ångesten i processen är ett viktigt steg att ta sig förbi även om det är smärtsamt. Ångesten kan 

snabbt vända till en idé och till känslan av lust. 

 

Lust: Nu när du är i detta steg har du tagit dig förbi ångesten. Det är idén som gör att du känner lust 

och gör att du blir motiverad. Dina idéer kommer ifrån det omedvetna. Det är därför du ibland inte 

vet varför du fick din idé. Det är på det omedvetnas villkor så vad som helst kan komma. Idén är en 

oprövad lösning på ditt problem. Efter detta steg så går du in i tredje akten och du känner en glädje 

över att vara på andra sidan. 

 

I tredje akten genomför du idén. Den tredje akten utspelar sig i det yttre där idén ska gestaltas. 

Tredje akten innehåller känslorna glädje, ilska och frid. 

 

Glädje: Det är här du börjar med att utföra idén. Du behöver vara beslutsam för att kunna utföra 

arbetet. Hantverket är oftast det vi älskar så därför känner vi en glädje i att kunna sätta igång med 

utförandet. Det är nu det roliga börjar. Men att vara hantverkskunnig kan även vara ett hinder i 

kreativiteten. Det kan vara bra att titta på det genom en nybörjares ögon för att se fler möjligheter. 

Först så känner du en glädje i utförandet men det leder till att känna ilska. 

 

Ilska: Det är i idéns natur att förändras under genomförandet, det är något du inte kan komma ifrån. 

Det är nu du får nytta av dina erfarenheter av tomhet och ångest och det är av praktisk natur och du 

känner ilska. När du var inne i andra akten så stötte du på psykologiska hinder men det är nu du 

stöter på världsliga när du håller på med utförandet, och de är lika svåra som de tidigare i processen. 

Här gäller det att acceptera sammanbrottet och försöka se ett annat sätt du kan förverkliga din idé 

på. Här gäller det att hålla ut och ha tålamod och göra det bästa du kan åstadkomma. Du gör det inte 

bara för dig själv utan för hela världen. 
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Frid: Frid är det du känner här i det sista stadiet i processen när du är klar med det du jobbat med. 

Du har när processen är klar utvecklats och bidragit världen med något utifrån dig själv. Snart 

kommer du åter känna en längtan och hamna i första akten, i första stadiet längtan. (a.a.) 

 

Känslorna som jag har känt i mina kreativa processer. Sex helvetiska känslor: tvekan, tomhet, frustration, 

rädsla, ångest och ilska. Sex himmelska känslor: längtan, upphetsning, entusiasm, lust, glädje och frid. 

Alla är nödvändiga, det är inget fel på oss som känner dem. Tvärtom, de är tecken på att vi är på rätt väg. 

(sida 21, Renander, 2003) 

 

En kreativ process är att få genomföra en idé och förvandla problemet med nytta och nöje. Dagligen 

utförs den kreativa processen av alla människor som ställer sig inför ett problem som inte har några 

färdiga lösningar (Renander, 1999). 

 

Renander (2003) delar in den kreativa processen i tre akter som innehåller tolv känslor medan 

Rollof (1999) delar in den kreativa processen i sju rum. 

 

Idérummet: Idérummet har en öppen, förlåtande och lekfull karaktär. Här är ingenting förbjudet. 

Här gäller det att få fram så många uppslag och idéer som möjligt med hjälp av alla knep, det är inte 

i detta rum du gör ditt urval. Det är viktigt med spontanitet, optimism, nyfikenhet, djärvhet och 

intuition.  Här gäller det att känna ohämmad experimentlusta och irrationella inslag för att öka 

spännvidden. Det finns faror i rummet som kan vara att döma ut sina idéer av begränsningar och 

stympad kritik. Det är även en fara att här känna olust inför att pröva galna och oprövade idéer och 

här finns en rädsla för att misslyckas. 

  

Orienteringsrummet: I det här rummet hör analytisk, strategisk och sökande prägel hemma. Här är 

karaktären att fokusera och genomlysa, att vara sporrad av frågor om utgångspunkter, drivkrafter 

och syften. Ju mer identifierat mål och motiv är, ju större sannolikhet är det att ett bra resultat 

uppnås. Rummet besöks mer än en gång i den kreativa processen. När du kör fast så är det viktigt 

att klargöra drivkrafter och syften. Då söker du upp mer generell, abstrakt, nivå och upptäcka 

motivering, begränsningar, möjliga utvecklingslinjer och verkliga mål. Det speciella verktyget är 

pausen som gör det möjligt att stanna upp för eftertanke och reflektion. Faran i det här rummet är 

oviljan till att verkligen klargöra vad man vill. Tidspress är även en fara eftersom att det tar tid att 

gå igenom motiv och mål så det gäller att inte låta otåligheten ta över. 
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Urvalsrummet: Här gäller det att vara kritisk tillbakahållande och dömande eftersom att det gäller 

att kunna sortera bort förslag. Uppgiften är att välja ut idéer som bäst motsvarar det syfte och mål 

som klargjordes i orienteringsrummet. Utmaningen är att se potentialen hos en idé. Farorna i detta 

rum är att stanna för de idéer som är enklast att förverkliga eller som är mest bekvämast. Även i 

detta rum är otålighet en fara och att inte hela potentialen hos idéerna bedöms. 

 

Prövningsrummet: Vi är ofta i prövningsrummet och vi är väldigt bekanta med det. Uppgiften här är 

att genom experiment och ständiga försök utveckla idéer och projekt. Här krävs det att vara envis, 

nyfiken, ihärdig, modig och optimist. Här är det lätt att känna otålighet och uppgivenhet men den 

största faran här är för stor självkritik som leder till rädslan till att misslyckas. Prövningsrummet har 

mycket frustration men här finns det även lust och spänning. 

 

Värderingsrummet: Här är det kritiskt granskande som gäller, men med en hela tiden positiv 

utgångspunkt. Rummet är väldigt likt urvalsrummet fast det är inte potentialen i idén som granskas, 

utan här ar det alla aspekter av idén. Det är här du tar steget ifrån och granskar idén, ser svagheter 

och styrkor. Faran här är att reflektionerna inte går tillräckligt djupt utan att idén accepteras alltför 

snabbt som den är. En annan fara är att du koncentrerar dig för mycket på problemen istället för att 

se de positiva möjligheterna. 

 

Mognads- och insiktsrummet: Det går inte att tvinga fram mognaden och insikten utan detta rum 

kräver tålamod och lyhördhet. Uppgiften här är att underlätta för lösningar och insikter att träda 

fram. Den stora faran i detta rum är att vara alltför otålig. Otåligheten kan blockera insikten. Även 

störande moment och stress kan störa det lugn och den koncentration som behövs. Mognaden pågår 

hela tiden under den kreativa processen med att hela tiden parallellt försöka lösa en uppgift. 

 

Syntes- och planeringsrummet: Det här rummet har en saklig och metodisk karaktär. Det är nu idén 

ska bli verklig och vi känner alla igen den tillfredställelse som känns nu. Här är den största faran att 

ha för bråttom genom detta rum och inte ha tid med att planera det praktiska arbetet som kommer 

härnäst. (Rollof, 1999) 

 

Barnekow, (2006) har i sin bok, Det skapande ögonblicket, träffat ett flertal skapande människor. 

Där de ger en beskrivning av idéer, sitt arbete och sin vånda och glädje. 

 

En av informanterna som han har valt säger att hennes arbete går ut på ilska och sorg som ska 

förvandlas till skoj och skratt. ”Jag leker att jag lever” brukar Barbro Lindgren säga, och det tänker 
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hon på när hon är rädd och känner prestationsångest. Ibland känner hon ett fruktansvärt motstånd 

till att skapa. Då hela hennes kropp säger ifrån att hon inte vill och hon får ångest av det. Även om 

hon har idéer och formuleringar så kan hon inte skriva ner det för att hon känner motstånd till det 

och då gör hon annat som skjuter upp arbetet och ångesten växer fram. Sen när det börjar bli 

stressigt så sätter hon sig och arbeta sig igenom idéerna natt och dag. Då tycker hon att det känns 

skönt och hon inser att det inte var så jobbigt som hon trodde. 

 

En annan informant har aldrig prestationsångest inför den tomma duken. Han säger att det börjar 

med att känna övermod, engagemang och vissa pretentioner. Efter det så kommer en osäkerhet, 

förtvivlan, irritation för det tidigare övermod och allt tvivel. Slutligen så uppstår en sorts flow. Det 

är för amatörer att gå och vänta på inspirationen. Det gäller att arbeta fram inspirationen. Om det tar 

emot i arbetet brukar han lova sig själv en belöning efter att arbetet är klart. 

 

3 Resultat 

Informanterna i detta arbete kommer att vara anonyma. Det är inte väsentligt för arbetet att veta 

vilka informanterna är så jag har valt att inte nämna informanterna vid namn. Jag kallar de två 

etablerade informanterna för A och B och de två oetablerade för C och D.  

 

Först kommer en sammanfattning av varje informants utsaga, därefter följer min tolkning och 

slutligen gör jag en jämförelse mellan informanterna.  

 

3.1 Sammanfattning och tolkning av intervjuerna 

 

3.1.1 Informant A 

Informanten menar att inspirationen och idéerna är det som påverkar henne mest i skapandet. Om 

hon har en idé så måste hon arbeta eller prova den på något vis. Det kan vara saker utifrån som 

påverkar, till exempel att passa en tid eller ett otrevligt telefonsamtal. Informanten tycker att tider 

som ska passas när man håller på med skapande är det värsta som finns.  

 

Lusten är glädjen för informanten. Det är från att ha en idé till att göra den och sedan se att det 

funkar.  När det är meningen så flyter det på. Kommer hon på hur det ska göras och hur hon vill ha 

det så blir det ofta bra och då flyter det på och det föder lust. Olusten är när hon inte har material 

hemma, när det inte bli bra det som görs och när det inte funkar. Informanten menar att när det 

handlar om skapande så är det jättekänsligt och man påverkas på alla möjliga sätt och vis. Det finns 
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mycket som påverkar både lusten och glädjen negativt. Det som påverkar lusten är när något blir 

sålt. Det är oerhört inspirerande men samtidigt blir det en olust i det när man måste tillverka sakerna 

själv. Hon menar att det är en olust att göra sina egna saker och sälja, det finns ingen trygghet i det. 

Det är viktigt att ha roligt i skapandet och det är det inte att stå dagarna i ända och göra grejer bara 

för att sälja utan att det är roligt. Om till exempel ett företag skulle ringa och be om hundra stycken 

ljuslyktor skulle hon tacka nej, för att det inte finns någon lust i att stå och göra alla dessa produkter. 

Det är en olust i att prissätta de saker som tillverkas. Hon tycker det är svårt att veta hur lång tid det 

har tagit att gör det som ska prissättas, samtidigt kan hon inte ta för mycket betalt för vissa saker. 

Informanten menar att gå runt och oroa sig för inkomsten skapar olust och därför har hon en 40 % 

tjänst på annat håll för att slippa detta. Det är lust att känna att hon har tiden, friheten och idéerna.  

 

Synonymerna till lust är glädje, tillfredsställelse, nöjd, nöjsamhet och att må bra. Synonymen till 

olusten är riktig ångest. Det kan börja med lust och glädje sedan kan det komma olust och ångest. 

Hon menar att det inte blir någonting gjort, handlingsförlamad, och då känner hon olust. När 

informanten känner olust inför arbetet går hon därifrån och tittar på TV, läser eller går ut en runda 

och går ner på stan. Hon ringer även ibland och pratar om hur det känns med någon som känner 

igen sig själv i att känna olust. Oftast pratar hon med sin sambo och då brukar de hitta på något 

tillsammans. Även sitta vid datorn och söka bilder på Internet, bläddra i tidningar eller böcker som 

handlar om det hon känner olust inför och det kan göra att lusten kommer tillbaka. Det kan gå flera 

dagar då hon känner olust. Lusten är viktigt i skapandet. För informanten är det viktigaste att ha 

roligt i det hon gör. Om olusten är viktig så skulle det väl vara som ett mothugg, men hon skulle 

inte vilja känna olust så ofta. 

 

Min tolkning 

Informanten känner lust när hon har en idé och att den sedan funkar. Jag tolkar det som att lusten 

kommer av att lyckas med den idé hon har och att hon klarar av uppgiften. Olusten kommer då hon 

misslyckas med det som hon hade tänkt sig och även när hon inte har det material som hon hade 

tänkt använda sig av. Jag tolkar det informanten säger om att hon skulle tacka nej till en stor 

beställning som att hon inte får någon lust till att producera ett flertal av samma produkter. Även det 

hon tar upp om att det är lust i att ha friheten, tiden och idéerna styrker den olust som finns i stora 

beställningen. Där får hon inte den frihet hon behöver utan hon känner sig låst, att tiden till att göra 

det som är hennes idéer inte räcker till för att hinna med beställningen. Det finns en lust i att sälja 

saker men en olust i att sätta pris på produkterna. Informanten säger att det finns en olust i att gå 

och oroa sig för inkomsten och att det är därför hon har en tjänst vid sidan om sitt skapande. Jag 

tolkar det som att eftersom inkomsten kan vara ett problem så ökar det svårigheten med att sätta ett 
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pris på produkterna. 

 

När informanten känner olust så släpper hon det hon håller på att skapa och går för att göra något 

annat. Jag tolkar det som att hon försöker att få tillbaka lusten genom att prata med vänner och 

hennes sambo, söka inspiration till att fortsätta arbeta. När hon inte finner den inspiration hon söker 

så låter hon det vara tills lusten kommer tillbaka, på grund av att hon säger att det kan gå flera dagar 

utan att hon känner lust.  

 

De synonymer hon hade till lust var glädje, tillfredsställelse, nöjd, nöjsamhet och att må bra. 

Synonymen till olust var ångest. Jag tolkar även att lusten är inspirationen och hennes idéer som 

hon nämner som de faktorer som påverkar henne. Det som påverkade henne negativt kunde vara ett 

otrevligt telefonsamtal eller om hon har en tid att passa. Jag tolkar det som att tiden till att vara 

någon annanstans avbryter hennes arbete och att det kan skapa olust i att behöva vara på en annan 

plats istället för att kunna vara och arbeta med skapandet. 

 

Jag tolkar hela intervjutillfället som att hon är en lustdriven människa som bara kan skapa när hon 

känner lust och att hon ser olusten som ett problem för henne, även om hon säger att olusten kan 

vara viktig som ett mothugg, motstånd i skapandet.  

 

3.1.2 Informant B 

Det som påverkar informant B är framförallt ekonomin, att räkningarna ska betalas och att han ska 

överleva. Det som är en viktig faktor för honom i skapandet är att få med lite av sitt eget hela tiden, 

även om det är en kundbeställning så måste det lämnas ett utrymme för sig själv. Det som också 

påverkar honom är skapandeprocessen, som pågår hela tiden han arbetar. 

 

Lust och olust kan betyda glädje, att känna sig nöjd, eller missnöjd. En otrevlig incident, att något 

inte går som man räknat med eller att det kommer en obehaglig kund kan skapa olust. Men han har 

aldrig olust inför själva arbetet utan där är det bara lust hela tiden. Visst kan han känna att det blir 

kämpigt men hittar alltid lösningar så att det bli bra. Olust inför arbetet kan han känna men när han 

sätter igång glömmer han allt som skapar olust utanför. Informanten känner en oerhörd glädje när 

produkten är klar men en olustkänsla kan komma när någon köper produkten. Det är som att sälja 

en bit av sig själv. Informanten säger ordagrant: ”Det är väl så det är det konstnärliga skapandet, det 

är ett lustfyllt lidande.” Olust kan han känna om han har varit ifrån arbetet under en längre tid av 

någon anledning. Då känner han ett motstånd till att sätta igång, då kan det kännas som ett litet berg 

men så fort han sätter sig ner vid arbetsbänken så försvinner olusten.  Informanten säger att lusten 
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och olusten är primärt i skapandet. Det skulle annars vara utan känsla, utan sig själv. De hör ihop, 

som ljus och mörker. Man kan inte gå runt och vänta på att lusten ska ramla ner från himlen, det gör 

den inte utan det är en liten övervinnelse och sedan blir det bra. Det kallar informanten för hans 

egen psykologi.  

 

Min tolkning  

Jag tolkar det som informanten menar att det är en viktig faktor för honom att få med lite av sig 

själv i det han gör, även i kundbeställningar. Det är något som kan få honom att känna lust och 

olust. Lust till genomförandet genom att han får lägga till sin del i produkten och en olust till att 

skapa om han inte får det, om han bara måste utgå ifrån kundens villkor. Det som påverkar 

informanten negativt kan vara en obehaglig kund. Jag tolkar den obehagliga kunden som en sådan 

kund som inte låter informanten lägga till sin del i produkten eller att det kan vara en kund som är 

svår att samarbeta med. Han vill lägga till sin del i produkten alltså han vill vara med och bestämma 

hur produkten ska utformas. Jag tolkar att överlevnaden, ekonomin och att kunna betala räkningarna 

var ett problem som hela tiden finns med honom vilket kan skapa olust hos honom. Synonymerna 

till lusten var glädje och att känna sig nöjd och synonymerna till olusten var missnöjd. Men 

informanten säger att lusten och olusten hör ihop, att det är som ljus och mörker. Vilket jag tolkar 

som att ljus, det positiva, är lusten och att mörker, det negativa, är olusten.  

 

Informanten säger att han har en egen psykologi och den är att det inte går att vänta på att lusten 

bara ska ramla ner från himlen. Det gör den inte, utan med en liten övervinnelse så blir det sedan 

bra. Jag tolkar det som att informanten inte ser olust som ett problem. En liten övervinnelse är att ta 

sig förbi det som skapar olust. Det gäller bara att fortsätta jobba med det så kommer lusten tillbaka. 

Jag tolkar hela intervjun som att informanten inte kände direkt någon olust i sitt skapande utan det 

var lustfyllt för det mesta. Informanten kände inte ofta olust inför skapandet, förutom om han varit 

borta från det ett tag, och om han gjorde det så kom lusten tillbaka när han väl satte sig med 

hantverket.  

 

När informanten säger att det konstnärliga skapandet är ett lustfyllt lidande tolkar jag det som att 

lusten och olusten alltid finns med i skapandet, vilket informanten senare under intervjun också 

säger att lusten och olusten är primärt i skapandet. 

 

3.1.3 Informant C 

Informant C blir mest inspirerad av naturen men även samhällsfrågor och modet. Lusten för henne 

är drivkraften till att få ihop någonting, att se något växa fram. Andra synonymer för lust är 
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skaparglädje, kraft och energi. Synonymerna till olust är för henne obehag, ogjort och frånstötande. 

När hon känner olust så går hon ut i skogen och samlar kraft från naturen. När hon är ute och går i 

skogen så tänker hon bra. Informant C är inte en sådan som drömmer om lösningar och måste upp 

mitt i nätterna och anteckna. Hon menar att om hon får feedback på det hon gör av andra så kan hon 

på det sättet komma igång om hon har stopp på flödet. Hon tror att både lust och olust är ett måste i 

skapandet. Informanten har under tiden på utbildningen börjat förstå att det hänger ihop på något 

sätt. Hon behöver känna ett motstånd men ändå känna att det är något som inspirerar, så att hon får 

drivkraften till att skapa. 

 

Min tolkning  

Jag tolkar drivkraften till att få ihop något och se något växa fram som lust för henne. Lusten finns i 

att kunna skapa och att vara i den kreativa processen. Synonymerna till lust var skaparglädje, kraft 

och energi men informanten nämner drivkraft vid två tillfällen under intervjun vilket jag tolkar som 

ännu en synonym till lust. Synonymerna till olust var obehag, ogjort och frånstötande.  

 

Jag tolkar att informanten blir inspirerad av nuet, det som händer i samhället idag och det som är 

modernt idag. Hon blir även inspirerad av naturen. Hon har naturen som inspiration när hon känner 

olust. Då går hon ut i skogen för att samla kraft och det tolkar jag som att kraften är inspiration. När 

informanten går ut i skogen så tänker hon bra. Jag tolkar det som att hon släpper de tankar som 

skapar olust för henne och att hon ser på problemet med andra ögon när hon kommer tillbaka. Hon 

säger att hon inte är den som drömmer om lösningar och jag tolkar det som att hon på ett medvetet 

sätt försöker lösa de problem som hon stöter på. Feedback som hon får av andra på det hon gör kan 

få henne att komma igång om hon har stopp på flödet. Jag tolkar feedbacken som positiv kritik från 

andra eller handledning under processen. Informanten nämner flödet som jag tolkar som flow eller 

inspirationen till att arbeta.  

 

Informanten tror att lust och olust är viktigt i skapandet och har under utbildningen börjat förstå det. 

Hon behöver känna ett motstånd men ändå känna sig inspirerad för att få en drivkraft till att skapa. 

Jag tolkar det som att informanten vill ta på sig uppgifter som är inspirerande men även de uppgifter 

som utmanar henne i skapandet. 

 

3.1.4 Informant D 

Det som händer i livet är det som påverkar informanten. Det kan vara vänner, trassel med hunden 

eller relationer. Allting som påverkar livet, påverkar antingen positivt eller negativt. 
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Lusten i skapandet är för informanten en kick, plötslig impuls som skapar en otrolig drivkraft till att 

göra det här. Hon drivs väldigt mycket av drivkraften som kan stå still väldigt länge men sedan så 

kör hon allt på en gång. Hon kan drömma en knepig dröm eller så kan hunden släpa in lite gräs som 

ser ut som något och föder hennes tanke vidare till något annat. Lust är något som gör att det går 

framåt, eller inspiration. Olust kan komma av att folk ställer krav på henne. Olusten gör att hon drar 

sig från att göra saker som egentligen är petitesser, bara för att det någonstans i henne känns jobbigt 

att göra det just då och sedan när hon väl gör det så var det inte alls jobbigt. Olust kan komma av att 

det inte finns tillräckligt med tid eller av att en löjlig liten grej kanske inte gick som det skulle. 

Informanten är väldigt lustdriven, det måste vara en njutning att göra saker. När det blir tråkigt eller 

när det blir en upprepning så tappar hon lusten för det. Olust kan komma av precis allting, det som 

är jobbigt för henne tar livet av hennes skapande. 

 

Synonymer till lust och olust kan vara vad som helst, till exempel om mår hon illa har hon olust och 

mår hon bra så har hon lust. Hon är en sjukdomsbärande människa och lider väldigt hårt emellanåt 

och då finns det ingen lust, men det kan också vara så att det föder något nytt som blir väldigt 

taggigt och jobbigt. De projekten brukar aldrig bli färdiga för om illamåendet försvinner så 

försvinner lusten till projekten. Lust och olust är alla motsatspoler som svart och vitt, färg och icke 

färg, alla de saker kan informanten dra lust och olust till. Informant är en njutningsmänniska. Om 

hon inte får njuta av någonting, alltså känna lust, så blir det en onjutning, alltså olust. 

 

Om hon känner olust går hon därifrån, släpper det. Det går inte att tvinga sig till att göra något. 

Sitter man och tvingar sig dag ut och dag in till att göra något som inte funkar just då har man tagit 

livet av all glädje att hålla på med det. Hon släpper det och går och gör något annat där hon finner 

lust just då. Sedan kan hon gå tillbaka och titta på det med nya ögon, antigen överlever grejen eller 

så är det meningen att den ska dö. Informanten tvingar sig aldrig till att gör saker om det inte ger 

henne lust och njutning. Antingen så har hon en olust eller en lust, hon tror inte att det går att tvinga 

fram lusten. Hon har provat att måla utan lust men det blir inte bra utan den har behövts målats om. 

Utan lust så dör allt, vilket syns i produkterna. Har du arbetat med en död känsla så blir det döda 

ting. Lusten är allt. Det är den totala drivkraften. Finns det ingen lust så finns det inget skapande.  

 

Min tolkning 

Allt i livet påverkar informanten positivt eller negativt. Synonymer till lust och olust kan vara vad 

som helst till exempel om hon mår bra så har hon lust, mår hon dåligt känner hon olust. Alla 

motsatspoler är lust och olust. Jag tolkar det som att det som påverkar henne positivt föder lust och 

det som påverkar henne negativ föder olust, att allt positivt föder lust och allt negativt föder olust. 
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Lusten är allt för informanten, den totala drivkraften. Det tolkar jag som att drivkraften är en 

synonym till lust. Informanten är en lustdriven och njutningsmänniska. Njuter hon inte så känner 

hon ingen lust. Så njutning är en synonym till lust och onjutning till olust. Lust är för informanten 

inspiration eller när det går framåt. Jag tolkar det som att lust är när arbetet löper på och det går bra.  

 

Olust kan komma av att folk ställer krav på henne. Det tolkar jag som att krav är det samma som 

press till att prestera något som andra tycker är bra. Olust kan komma av precis allting. Det som är 

jobbigt tar livet av hennes skapande. Jag tolkar det som informanten säger om att en död känsla 

skapar döda ting som att göra något utan baktanke och känsla, som sedan blir ett resultat som inte 

visar någonting. Jag tolkar det som att informanten inte kan arbeta utan lust och att produkterna 

utstrålar olusten i arbetet. Tiden och någon liten löjlig grej som inte gick som det skulle skapar 

olust. Jag tolkar det som att tiden skapar en tidspress, som skapar stress, som skapar olust. Löjlig 

liten grej tolkar jag som någonting som hon brukar klara av men att det inte gick som det brukade 

göra. När arbetet blir tråkigt och enformigt tappar informanten lusten. Jag tolkar det som att 

informanten tycker att upprepning i arbetet, att göra samma produkter, blir tråkigt och att 

informanten vill ha roligt under tiden hon arbetar. Informanten är en sjukdomsbärande människa 

och det kan göra så att hon inte känner lust, men sjukdomen kan även föda till något nytt projekt. 

De projekten blir oftast inte klara, vilket jag tolkar som att det inte är den lust som hon känner till de 

projekt som hon arbetar med då som när hon har den där drivkraften till att skapa det hon vill. 

 

När informanten känner olust så går hon därifrån och gör något där hon finner lust i istället. Det går 

inte att tvinga fram lusten. Efter det så går hon tillbaka och tittar på det med andra ögon och 

antingen överlever det eller så dör det. Jag tolkar det som att om saken överlever så fortsätter hon 

arbeta med den för att hon fått tillbaka lusten. Dör den så har hon ingen lust till att fortsätta så hon 

ger upp det hon håller på med och börjar med något annat. Lusten är allt för informanten och finns 

det ingen lust finns det inget skapande, vilket jag tolkar som att informanten bara skapar när hon 

känner lust och att det är den viktigaste faktorn för henne i hennes skapande. Jag tolkar det som att 

olusten inte är viktig för henne, eftersom att hon inte nämner den. 

 

3.2 Vad finns det för skillnader och likheter? 

 

Likheten mellan informanterna är att lusten och olusten är viktiga delar i skapandet. Två av 

informanterna menar att olusten är viktig som ett motstånd i skapandet. Däremot menar en av 

informanterna att hon inte vill känna olust i arbetet medan den andra menar att hon behöver känna 

ett motstånd ibland för att bli inspirerad. En av informanterna tar upp att både lusten och olusten är 
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primärt i skapandet och att de alltid finns där, medan en annan av informanterna lägger betoningen 

på att lusten är viktigt i skapandet. 

 

Det fanns likheter och skillnader mellan synonymer till begreppen lust och olust hos informanterna. 

Glädjen var en gemensam synonym till lust. Två av informanterna använder att känna sig nöjd som 

synonym även menar de att lust är när man mår bra och att drivkraften är lust. En informant 

använder kraft och energi som synonymer till lust. En annan informant använder tillfredsställelse 

som ingen annan informant nämnde och en tredje informant njutning.  Informanterna nämner 

inspirationen som en viktig del som jag tolkar som lust för de. Det var skillnad på vad 

informanterna hade för synonymer till olust. En av informanterna använder ångest, en annan 

använder missnöjd och den tredje använder ord som obehag, ogjort och frånstötande. Slutligen så 

använder den fjärde sig av onjutning. Två av informanterna pekar på att allt är lust och olust och att 

de är motsatspoler, positivt är lust och negativt är olust. 

 

Likhet mellan de två etablerade informanterna är att de kände olust inför ekonomin och tvånget till 

att sälja. De oetablerade informanterna nämnde inte det som en olust. Skillnaden mellan de 

etablerade är att en väljer att ha en tjänst vid sidan om för att slippa känna den olusten. En av dem 

känner olust inför prissättning av produkter medan den andra inte gör det. Det finns en likhet mellan 

två informanter om att göra flera av samma produkt skapar olust. Båda känner olust inför att det 

kommer bli tråkigt och enformigt i arbetet. Det var bara en av informanterna som känner olust i 

skapandet om han inte får lägga till sin del i produkterna och att även en obehaglig kund kan få 

honom att känna olust men han känner alltid lust när han håller på med hantverket. Likheten mellan 

tre av informanterna är att de nämner idéer och inspiration som något som skapar lust. En av 

informanterna lägger till att om hennes idéer går att utföra skapar det lust medan en annan 

informant menar att hon får lust av att se sitt arbete utvecklas. Likheten mellan två av informanterna 

är att tiden kan få de att känna olust, för att det inte finns tillräckligt med tid och att de känner 

tidspress. Det var bara en av informanterna som nämner att hon kan få tillbaka lusten genom 

feedback ifrån andra. 

 

Det som skiljer en informant ifrån de andra informanterna är att hon tar upp att det inte går att skapa 

utan lust, att tingen blir döda utan lusten. Hon är även den som tar upp att hon kan ge upp det som 

hon börjat med om hon känner olust men även kan fortsätta att arbeta med det om hon känner lust. 

Hon är även den som säger att finns det ingen lust så finns det inget skapande. 

 

Två av informanterna är lustdrivna människor som skapar när de känner lust. En av informanterna 
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nämner olusten men inte med sådan betoning som de två som skapar när de känner lust. De tre 

skiljer sig från den fjärde informanten som kunde känna olust inför arbetet men inte när han väl 

arbetade med det. En likhet mellan tre av informanterna är att de går ifrån arbetet och gör något 

annat när de känner olust till skillnad från den fjärde informanten som fortsätter att arbeta för att 

lusten ska komma tillbaka. Skillnaden mellan två av informanterna är att en av dem anser att det 

inte går att vänta på lusten utan det gäller att fortsätta arbeta, medan den andra menar att det inte går 

att tvinga fram lusten.  

 

4 Diskussion 

Jag kommer att diskutera metod och val av informant. Efter det så följer en diskussion kring den 

litteratur som är använd i arbetet. Resultatet och min egen lust och olust inför uppsatsen och till 

skapandet diskuteras sedan. Slutligen följer fortsatt forskning och en slutsats. 

 

Jag har tidigare erfarenheter av kvalitativa intervjuer vilket har varit positivt för mig att förberedda 

intervjuerna och utföra de. Efter att ha utfört fler intervjuer känner jag mig mer säker på att planera 

och utföra dem men jag har än mer kvar att öva på. Det var bra att provintervjua två personer innan 

jag fastslog frågorna för att veta på ett ungefär vilka svar som kan komma. Av att göra en 

provintervju så övade jag mig till de intervjutillfällena som skulle ske. Jag måste bli bättre på att 

ställa följdfrågor för att få förtydliganden på visa utsagor och för att få ett helt sammanhang. Vid 

intervjutillfällena var jag för fokuserad på vad informanterna svarade och på deras gester och 

kroppsspråk så resonemanget var inte alltid så tydligt. Jag valde att spela in hela intervjuerna med 

en diktafon så att jag kunde fokusera på intervjun och ställa de följdfrågor som behövdes. Med mer 

träning så kommer jag nästa gång kunna fokusera på att utföra en kvalitativ intervju, nu när jag är 

medveten om det. Dålig utrustning påverkade mitt arbete när jag skulle skriva ner intervjuerna 

ordagrant. Jag hade svårt att höra vad informant B och C sade på bandet. Jag tror att diktafonen 

spelade samtidigt in sitt egna ljud och gör inspelningen grumlig. Så till nästa gång ska jag förbereda 

och prova utrustningen mer än vad jag gjorde denna gång. 

 

Mitt val av informanter var bra för att jag hade möjlighet att träffa de fyra för en intervju istället för 

att göra telefonintervjuer. Därför att jag ville få med informanternas kroppsspråk och gester för jag 

trodde att informanternas gester skulle förstärka resonemanget. Jag hade fel, för att det inte var 

någon av informanterna som ändrade kroppsspråk när jag ställde mina frågor och inte heller direkta 

gester som kunde stärka deras resonemang. Det är lättare att föra ett samtal med någon jag träffar än 

över telefon. Intervjupersonen ska känna sig trygg under intervjun och jag hade tyckt som 

intervjuperson att det skulle vara tryggare att träffa personen för att då ser jag vem jag pratar med. 
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Antal informanter kunde inte ha varit färre för då hade jag haft för lite material att bearbeta till 

resultatet, utan snarare att jag kunde ha använt mig av en informant till, två informanter till hade 

nog blivit för mycket material till arbetes omfattning.  

 

Jag har inte tänkt på genus när jag gjorde mitt val av informanter. Jag vet inte om det skulle ha 

påverkat mitt resultat om jag valt att ha två män och två kvinnor. Denna gång var informanterna tre 

kvinnor och en man och det var mannen som skilde sig mest från de andra. Är det för att han var 

den enda mannen? Det skulle kunna vara så men jag tror att i detta fall så var det på grund av att 

han är den som har hållit på med sitt hantverk längst och har genom det mest erfarenhet av sitt 

skapande. Samtidigt var han den enda av informanterna som försörjde sig på hantverket. Han måste 

då sälja för att kunna betala sina räkningar och överleva på det han tjänar. Skulle jag göra om 

arbetet så skulle jag tänka mer på genus och göra en jämförelse mellan kvinnan och mannen i 

skapande, vilket är ett förslag till fortsatt forskning. 

 

Jag valde att börja teoridelen med en beskrivning av flow eftersom jag i begreppsförklaringen tar 

upp flow som en synonym till lust. Efter det fann jag att Skoglund (1998) menar att lust 

förutsättning för kreativitet, vilket jag anser stämmer. Finns ingen lust så finns det ingen kreativitet. 

Jag valde att fortsätta med kreativiteten och fann hur vi kan öka kreativiteten.  

 

Dahlqvist (1998) skriver i Kreativitetsteorin om vad vi kan göra för att öka kreativiteten. De fem 

aspekterna som kan öka kreativiteten är tidpunkten, rummet, klimatet, miljön och redskapen. Jag 

anser att om vi ökar kreativiteten så kan vår lust öka, men samtidigt att det inte bara är dessa fem 

aspekter som Dahlqvist räknar upp utan att det är viktigt att vi känner lust. Känner vi ingen lust 

inför det kreativa anser jag det svårt att öka kreativiteten, men om vi känner lust inför det så anser 

jag att de fem aspekterna är viktiga. Det är inte bara för att öka kreativiteten utan även för att kunna 

vara kreativ och för att få ut de idéer som vi har. Därför valde jag att ta upp det i teoriavsnittet. 

 

Efter det så valde jag att fortsätta med den kreativa processen för att lusten och olusten finns med i 

de olika steg och stadier som finns i den kreativa processen. Jag valde att ha med två beskrivningar 

på den kreativa processen där lusten och olusten mer eller mindre tas upp i stegen. Det för att 

klargöra att det är något som tillhör skapandet. 

 

Renanders (2003) beskrivning på den kreativa processen anser jag vara bra. Han delar upp 

processen i tre akter och under de akterna så ligger det tolv känslor. Han beskriver de känslor som 

återkommer i processen. Jag anser att Renander visar med sin beskrivning att alla känner lust och 
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olust i den kreativa processen och att det inte är något fel i det. Jag tolkar de sex helvetiska 

känslorna han hade – tvekan, tomhet, frustration, rädsla, ångest och ilska – som olust och de sex 

himmelska känslorna – längtan, upphetsning, entusiasm, lust, glädje och frid – som lust. Rollof  

(1999) delar istället in den kreativa processen i sju rum – idérummet, orienteringsrummet, 

urvalsrummet, prövningsrummet, värderingsrummet, mognads- och insiktsrummet och syntes- och 

planeringsrummet. De sju olika rummen tar upp vad som händer i just det rummet, i vilket stadie du 

befinner dig när du bestämmer vilken idé du ska fortsätta med och hur du väljer bort de andra. 

Rollof beskriver de faror som finns i varje rum. Efter att ha studerat två olika beskrivningar på den 

kreativa processen, Renander och Rollof, så känner jag mest igen mig i Renander. Även om de olika 

rummen besöks i den kreativa processen som Rollof beskriver, anser jag att han inte lägger 

tillräckligt mycket betoning på känslorna i processen som Renander gör. Jag skulle vilja slå ihop de 

båda processerna till en hel kreativ process med alla rum och känslor, för att få med alla känslor och 

steg som tas i den kreativa processen. 

 

Jag valde att sist i teoriavsnittet ta upp lite från Barnekow (2006) som har träffat ett flertal skapande 

människor som berätta om sin vånda och glädje i skapandet. Jag valde den för att det ligger nära det 

område som kommer att behandlas i resultatet. Jag valde att ta upp hur två av de skapande 

människorna upplevde det för att risken var att det hade blivit för långt och mycket upprepningar.  

 

Av resultatet så finner jag att det finns det finns gemensamma nämnare hos de fyra informanterna. 

Informant A och D har mest lika tankar om lusten och olusten. De anser båda att lusten är det 

viktigaste i skapandet och att de inte kan skapa utan lust. Båda två går ifrån arbetet när det känner 

olust och gör något där de finner lust. Informant A är etablerad till skillnad från informant D. Jag 

hade förväntat mig en större skillnad än vad jag fick. Det för att jag trodde att det skulle vara en 

press att prestera och sälja sina produkter. Visst har informant A en tjänst vid sidan om för att slippa 

känna ett tvång till det men jag trodde även att instinkten till att sälja skulle vara högre än vad den 

var. En annan skillnad jag förväntade mig var att informant D och C som är studenter skulle kunna 

uttrycka sig bättre eftersom att vi på utbildningen reflekterar över vårt skapande kontinuerligt. Jag 

ser inte den skillnaden som jag trodde jag skulle få utan de var lika till sättet att prata om lusten och 

olusten.  

 

Informant C skiljer sig till visst del från de tre informanterna. Hon ser inte olusten som ett problem i 

skapandet utan som ett motstånd som är viktigt för henne. Hennes utsaga är mer lik informanterna A 

och D än informant B som var den som skiljde sig mest från de andra informanterna. Han var den 

av dem som ofta inte kände olust inför sitt arbete. Kände han olust så var det för att han måste sälja 
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sina produkter för att överleva och om han kände olust inför arbetet så försvann den när han satte 

sig med sitt arbete. Informantens olust var något jag förväntade mig att han skulle svara. För som 

etablerad konsthantverkare måste man sälja sina produkter för att överleva precis som informanten 

menar. Däremot att han tar sig förbi olusten på det sätt han gör och att det funkar för honom 

förvånar mig. Jag klarar inte av att få tillbaka lusten genom att tvinga mig att jobba, som jag ser på 

det. Jag har försökt med det när jag skrivit uppsatsen och framförallt tidigt i arbetet kunde jag inte 

sätta mig och skriva om jag inte hade lust. Försökte jag sitta vid datorn och skriva så kände jag ett 

motstånd som jag inte kunde ta mig förbi. Men efter att ha utfört intervjuerna och sedan lyssnat 

igenom och bearbetat deras utsagor har inte bara min lust kommit tillbaka till och från utan jag 

känner även att jag kan behärska den lite mer än tidigare. Nu i slutet kan jag ändå tvinga mig till att 

sätta mig och skriva även om det tar emot. Ibland funkar det och ibland inte. Jag anser att informant 

B som egentligen är mest erfaren av alla informanter och som är den enda som verkligen försörjer 

sig på sitt skapande att han har utvecklat den förmågan att fortsätta jobba även när han känner olust, 

genom åren han varit verksam. Om jag är medveten om min lust och olust måste jag kunna 

utvecklas och till slut hitta ett sätt som passar mig och som gör att jag kan skapa även om jag 

känner olust. Till en början kände jag mest igen mig i informant A och D och ansåg att det inte gick 

att skapa utan lust, men under arbetet funderade jag på om det ändå inte är så att det går att skapa 

utan lust. Resultatet motsvarade inte de förväntningar som jag hade vilket gjorde att ämnet väckte 

min nyfikenhet mer än tidigare.  

 

I en jämförelse mellan resultatet och litteraturen så finner jag likheter mellan de båda. Jag anser att 

flow ligger nära lusten. Flow är ett tillstånd av njutning och konstnärer använder det som 

inspiration, vilket även informanterna använde inspiration och njutning som synonymer till lust. 

Skoglund (1998) menar att lusten är en förutsättning kreativitet och det ansåg informanterna med att 

lusten var. Renander (2003) och Rollof (1999) tar upp den kreativa processen och påpekar att det 

ingår både positiva känslor och negativa känslor i den kreativa processen. Jämför jag 

informanternas utsagor och processen hittar jag en likhet i att lusten finns i idéerna och att lusten 

och olusten finns i utförandet som både Renander och Rollof tar upp. Barnekow (2006) tar upp 

våndan och glädjen hos skapande människor. Här finner jag att likheten mellan litteraturen och 

informanterna är att det alltid finns olust och lust i skapandet. 

 

Den slutsats jag drar är att konsthantverkare känner lust och olust i sitt skapande och att lusten och 

olusten är viktiga delar i skapandet samt att deras effekter kan påverkas. Genom att vara medveten 

om olusten behöver den inte vara ett hinder i skapandet och på samma sätt kan medvetenhet om 

lusten öka lusten i skapandet. 
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Förslag på fortsatt forskning kan vara att istället för att ha en inriktning på konsthantverkare, vidga 

vyerna genom att välja ut två eller flera informanter inom fler genrar inom skapandet och sedan 

göra jämförelse mellan de olika. På det sätt undersöka om det är någon skillnad mellan till exempel 

en konsthantverkare och en musiker eller en kock och en frisör. Skiljer sig lusten och olusten hos de 

olika skapande personerna eller är lusten och olusten detsamma?
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Intervjufrågor 

 Vilka faktorer påverkar dig i ditt skapande? 

 Hur beskriver du lust och olust i ditt skapande? 

 Har du andra synonymer till begreppen? 

 Hur gör du för att få tillbaka lusten om du känner olust? 

 Är lusten och olusten viktiga delar i ditt skapande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


