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Sammanfattning  
 
Syftet med arbetet är att belysa hur ett urval konsthantverkare i Östergötland beskriver distanseringen i sitt arbete. Med 
distanseringen i detta arbete avser jag tiden då en skapande människa, efter en period av medvetet arbete, lämnar sitt verk ifrån sig 
eller avbryter sitt arbete och gör någonting annat. Utifrån syftet har en frågeställning med tre frågor formulerats: 
 

• Hur påverkar distanseringen konsthantverkarens skapandeprocess? 
• Hur beskriver konsthantverkare distanseringen? Har hon/han ett begrepp för den? 
• Vilka skillnader och likheter finns hos olika konsthantverkare när det gäller distansering? 

 
En kvalitativ intervju har används som metod i arbetet. Metoden rymmer möjligheter att skaffa djupare kunskap om fenomenet 
distansering. Kvalitativ intervju hjälper också till att upptäcka och identifiera egenskaper hos intervjuades uppfattning om 
fenomenet. I studien har fem konsthantverkare från Östergötland som har varit verksamma i minst fem år intervjuats. En 
informant från varje material områden trä, metall, keramik, textil och glas valdes ut. Urvalet har skett ur Skriften Form Träff. 
Skriften fungerar som en formguide och innehåller information om verksamma konsthantverkare och slöjdare i olika material 
område i Östergötland. 
 
En inledning och en begreppsförklaring ges redan i början av arbetet. En litteraturgenomgång efter syftet och frågeställningar ger 
information om tidigare studier om distanseringen. I resultatet presenteras och bearbetas intervjusvaren i form av en 
sammanfattning och en egen tolkning. Resultatet tyder på att faktorer som material, arbetssätt, personliga intresse och arbetsmiljö 
har avgörande roll för konsthantverkarna när det gäller distanseringen. Informanternas svar visar dessutom att distanseringen finns 
i alla informanternas arbete fast på olika sätt och i olika moment. En annat rimlig slutsats av resultatet bör vara att distanseringen 
har ofta en positiv påverkan på skapandet. Resultatet tyder också på att det inte finns ett gemensamt eller ett personligt begrepp 
för distanseringen och konsthantverkarna ser på den ofta som ett spontant och oförutsägbart fenomen som är en osynlig del av 
skapandeprocessen. 
I diskussionen redogörs uppsatsens alla delar och till sist ges avslutande kommentarer och förslag till vidare studier. 

 
 
 
 

Nyckelord Skapandeprocess, konsthantverkare, paus, inspiration, distansering. 
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1. Inledning 

Under min tid på utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning på Linköpings universitet har 
jag varit i många situationer där jag har sysslat med formgivning, skisser och tillverkning av 
produkter. Min arbetsprocess består alltid av tre faser och jag kallar dem för: inspiration, skiss 
och tillverkning. De här faserna består naturligtvis av mindre detaljer beroende på 
produkterna men de har alla något gemensamt som är oerhört intressant och till och med 
mystiskt.

Oavsett i vilken fas jag befinner mig, händer det att jag avbryter mitt arbete och går ifrån min 
produkt och kommer tillbaks senare. Jag kan inte säga hur lång tid den tar eller när under 
arbetsprocessen det händer eftersom det är alltid olika. Det kan hända medan jag bara letar 
efter idéer och inspiration eller när jag skissar och kanske då jag tillverkar en produkt. Vid 
sådana tillfällen tar jag en paus eftersom det går helt enkelt inte att arbeta mer. Det är som om 
själva arbetet säger till mig att lämna mig i fred nu, kom senare så löser vi problemet. Mitt 
föremål och jag, vill inte vara i samma rum, vi behöver en stund för oss själva och avstånd 
från varandra.

Detta fenomen skiljer sig från mat- och fikapauser som jag vanligen tar under arbetet. Det 
sker alltid efter en period av medvetet arbete, då måste jag lämna mitt arbete bakom mig och 
göra någonting annat. Det som gör detta fenomen så speciell för mig är att det är ofta under 
denna paus som mina nya idéer och lösningar dyker upp. När jag kommer tillbaka efter en 
paus och tittar på min produkt ser jag ett nytt föremål eftersom distansen från arbetet har 
erbjudit mig nya perspektiv och fräscha ögon. Det är inte längre lika svårt att lösa problemet 
utan med hjälp av energin som jag har fått kan jag hantera situationen på ett effektivare sätt. 

Det som jag gör under pausen är inte alltid likadant men jag vill ofta promenera, städa eller 
baka. Nya tankar och lösningar dyker ofta upp helt plötsligt under denna tid. Då fortsätter jag 
med det jag håller på och sparar tankarna tills senare när jag återkommer till arbetet.  När jag 
frågar andra konstnärer, konsthantverkare och även andra personer som inte arbetar med 
skapandet om de också har upplevt denna känsla, är svaret ja men det är svårt för oss alla att 
beskriva det som händer. Dessutom gör alla inte samma sak när de befinner sig i denna fas, 
var och en har sitt eget sätt att komma igång med nya tankar och idéer. Men nästan alla påstår 
att de ofta får nya idéer när de gör någonting helt annorlunda. 

Det som lockade mitt intresse att fördjupa mig kring detta fenomen är att det inte är alltid lätt 
för konstnärer och konsthantverkare att beskriva distansering i ord. Dessutom finns det inte 
ett tydligt och gemensamt namn för den. Är det egentligen möjligt att beskriva distanseringen 
i några meningar? Vad är det som händer och hur hjälper det vår arbetsprocess? Kan man 
hitta ett gemensamt namn för det eller har var och en person sitt eget begrepp?  

2. Begreppsförklaring

För att underlätta för läsaren har jag valt att göra en begreppsförklaring på centrala begrepp 
som används i arbetet.
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2.1 Distansering

Jag har valt att använda begreppet distansering när jag refererar till en paus. 
Nationalencyklopedin förklarar ordet distans ett relativt stort avstånd eller undvikande av 
social eller känslomässig kontakt (NE, 2011). Med distansering avser jag tiden då skapande 
människa, efter en period av medvetet arbete, lämnar sitt verk ifrån sig eller avbryter sitt 
arbete och gör någonting annat. Jag håller med Mikael Alexanderssons beskrivning i sin bok, 
Den konstnärliga blicken (1996) om att distansering ger möjligheten att bli mer medveten om 
sina idéer. Jag anser att distansen spelar en avgörande roll för konstnären och skapar en 
speciell stämning där eventuella omedvetna tankar kan visa sig.  Det finns många olika sätt 
att förbereda en sådan stämning och detta varierar från person till person men alla vill skapa 
ett avstånd, en distans från sitt arbete. Därför har jag valt att kalla det för distansering i stället 
för flera olika begrepp.

2.2 Konsthantverk 

Enligt Ann-Katrin Witt s beskrivning i sin bok, Konsthantverkare, genus och omvänd 
ekonomi (2004), är konsthantverk ett resultat av en arbetsprocess där en produkt tillverkas 
manuellt och i direkt kontakt med materialet. Hon betonar att i konsthantverket ska förena 
hantverksskicklighet, funktion och konstnärligt uttrycksvilja. Nationalencyklopedin förklarar 
ordet konsthantverk som nytto- och prydnadsföremål vilka är konstnärligt samt 
hantverksmässigt formgivna exempelvis guldsmides- och annan metall konst, keramik samt 
glas-, textil-, bok- och möbelkonst (NE, 2011). Jag avser att ett konsthantverk är ett föremål 
som är nytt och kreativt samt är både estetiskt och hantverksmässigt tillverkat. Hantverket ska 
också kunna uttrycka utövarens personlighet och känslor. 

2.3 Konsthantverkare

Enligt Witt (2004), syftar konsthantverkare på en person som har både estetiska och tekniska 
ambitioner i sin hantverksmässiga yrkesutövning. Hon använder begreppet konsthantverkare 
när hon refererar till en aktör som bedriver en produktion son är konstnärligt, självständigt 
och är byggd på hantverksteknik. Med konsthantverkare avser jag skapande människor som 
arbetar i olika material, trä, metall, textil, keramik, glas blandteknik m.fl. konsthantverkare 
formger nya, kreativa estetiska föremål vilka kan också ha praktisk funktion. 

2.4 Produkt 

En produkt är ett konkret resultat av en tillverkningsprocess som vanligtvis är kontrollerad av 
en människa, enligt Nationalencyklopedin (NE, 2011). Med produkt i detta arbete avser jag 
föremål som är tillverkade av konsthantverkare och är ett resultat av deras 
hantverkskunnande. Dessutom är produkten känslomässigt förbundet till utövaren. Föremålen 
kan ha bara estetiska eller både estetiska och praktiska funktioner. 
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2.5 Skapandeprocess

Enligt Rollo May (1975), innebär skapandeprocessen att upptäcka nya former, nya symboler 
och nya mönster som ger gestalt åt sina fantasiföreställningar. Skapandeprocessen kan styras 
och bedömas av modiga skapande människor nämligen, konstnärer, dramatiker, musiker, 
målare, dansare, poeter och helgon, beskriver May. De här människorna kan direkt och 
omedelbart presentera de nya former och symboler, menar May. Med skapandeprocess avser 
jag en period som innebär kreativt arbete och leder till nya former och uttrycksfullt resultat. 
Skapandeprocessen används av kreativa människor som arbetar med olika material område 
och hittar lösningar och framställer nya former och mönster. 

2.6 Påverkan

Med påverkan avser jag förändringar som händer i en skapandeprocess. Förändringarna kan 
bero på olika faktorer, val av material, verktyg, omgivning, resor, sociala och kulturella 
aktiviteter. Förändringarna som får skapande människan att ändra eller utveckla sina idéer.

3. Problemformulering

Som en bildkonstnär och konsthantverkare har jag upplevt distanseringen i mitt arbete. För 
mig handlar distanseringen om en paus då jag sysslar med något annat än mitt pågående 
arbete. Distanseringen har ofta varit positiv för mitt skapande, men existerar detta fenomen i 
andra konsthantverkares skapande? Om distanseringen finns i konsthantverkarnas 
arbetsprocess, hur beskriver de detta fenomen. Finns det likadana sätt att beskriva 
distanseringen eller har konsthantverkarna egna begrepp? Om distanseringens skiljer sig från 
person till person, vad beror detta på. Kan distanseringen påverka konsthantverkarnas arbete? 

4. Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att belysa hur ett urval konsthantverkare i Östergötland beskriver 
distanseringen i sitt arbete. 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågor:

• Hur påverkar distanseringen konsthantverkarens skapandeprocess?

• Hur beskriver konsthantverkare distanseringen? Har hon/han ett begrepp för den?

• Vilka skillnader och likheter finns hos olika konsthantverkare när det gäller 
distansering?
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5. Litteraturgenomgång

Fenomenet distansering har diskuterats i litteratur. Olika författare, formgivare och konstnärer 
har beskrivit sina upplevelser av detta fenomen. Jag kommer här diskutera litteratur som var 
mest användbara för detta arbete.

Pirjo Birgerstam (2000), beskriver i sin bok, Skapande handling om idéernas födelse, att 
under en skapandeprocess samlar man på sig en mängd osorterade upplevelser av olika slag 
och för att få fram de behöver man skapa en befrämjande atmosfär omkring sig. Detta kan 
påskynda denna period och hjälpa till att få fram dem nya idéerna. Vidare beskriver 
Birgerstam hur några arkitekter och konstnärer hanterar denna fas. En av de personerna är 
Carola Wingren, landskapsarkitekt och skribent. Wingrens metod är att hon försöker skapa en 
stämning för sig själv efter en period av medvetet arbetet och efter att hon har sparat 
informationen och kunskapen från sitt projekt, beskriver Birgerstam. Wingren skapar denna 
stämning genom att lyssna på musik och sitta och bläddra i arkitektur- och 
landskapsarkitekturtidskrifter, och även i konstböcker. På så sätt förbereder hon en stämning 
av välbefinnande som hon anser som en viktig del av skapandeprocessen, förklarar 
Birgerstam(2000).   

En annan författare som också har behandlat detta fenomen är May (1975). Han beskriver 
denna fas i sin bok, Modet att skapa så här:   

Det som händer vid ett sådant genombrott är inte endast växt och utveckling. Det är något 
mycket mer dynamiskt. Det är inte blott och bart en vidgning av medvetandet, utan snarare 
ett slags strid. Inom människan utspelas en dynamisk strid mellan å ena sidan hennes 
medvetna tankar och å den andra en ny insikt, ett nytt perspektiv. Insikten föds sedan 
tillfredsställelse som alltid finns med när en ny idé eller vision bryter fram (May 1975, s. 
56-57).

Enligt May, strider vårt medvetande med det omedvetande under en skapande process och när 
det omedvetna bryter fram, föds de nya idéerna. May anser att nya idéer och lösningar ofta 
dyker upp när man efter en period av medvetet arbete lämnar sitt verk ifrån sig och gör något 
helt annat. Enligt skribenten, kan de omedvetna dimensionerna bara ta sig fram från det 
djupare skiktet medan det medvetet arbete har avbrutits (May, 1975). Dessutom hävdar May 
att:

… insikten aldrig kommer slumpartat utan i enlighet med ett mönster där vårt eget 
engagemang ingår som ett centralt element. Genombrottet kommer inte genom att man helt 
enkelt tar det lugnt, låter det omedvetna gör jobbet. Insikten kommer snarare från 
omedvetna nivåer just på de områden där vi är som allra mest medvetet engagerade (May 
1975, s.58-59).       
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May menar även att det inte är vilken paus som helst som frigör de omedvetna tankar utan 
man måste redan ha varit intensivt engagerad i sitt arbete då man ska avbryta det. Han anser 
att om vi är alltför bundna av tidigare slutsatser kommer vi inte att låta det nya elementet nå 
medvetandet. Enligt May (1975), kan kunskapen som finns i djupare nivåer inom oss inte visa 
sig under arbetet utan man måste ge den en chans att ta sig fram med hjälp av ett mellanrum. 
Denna paus från arbetet skiljer sig från stunderna då man på grund av trötthet vilar sig, enligt 
May. För att förklara sin idé ännu tydligare skriver May ett citat av en känd matematiker Jules 
Henri Poincaré 1:

– det är troligare att pausen har utfyllts med omedvetet arbete och att resultatet av detta 
sedan har avslöjats för matematikern precis som i de fall jag anförde med den skillnaden att 
avslöjandet inte sker under en rast eller en promenad utan under en period av medvetet 
arbete. Men det sker oberoende av detta arbete, vilken på sin höjd tjänar som retmedel, som 
en sporre, vilken förmår de redan under vilan nådda omedvetna resultaten att träda fram i 
medvetandet (May 1975, s. 62).

Poincaré påpekar också att en period av medvetna ansträngningar är viktig för detta 
omedvetna arbete. Han menar att denna paus ska ske efter att man har arbetat intensivt med 
problemet. Dessutom ska pausen följas av en liknande period. Vidare beskriver han att nya 
idéer och lösningar dyker ofta upp när det känns helt resultatlöst och då man minst väntar 
dem (May, 1975).

Enligt May, är det är viktigt att gå ifrån arbetsplatsen och vara ensam för en stund. Han anser 
att denna ensamhet ska utnyttjas på ett konstruktivt sätt. Han påpekar att världen ofta blir för 
mycket för oss och vi måste dra oss undan den och låta ensamheten hjälpa oss att få fram 
tankar som finns i oss. Han menar även att vara ensam i vår moderna och hektiska civilisation 
uppfattas som ett tecken på att vi inte är sociala. I denna civilisation är det oerhört svårt att 
uppleva de omedvetna dimensionerna. Han fortsätter att man inte ska vara rädd för 
ensamheten utan man ska ha förmågan att vara ensam för att få nya insikter (May, 1975).

Skapandeprocessen har många olika delar och man kan hela tiden syssla med att få nya tankar 
och lösa problemet men varför är det ofta under övergången som man får nya idéer och varför 
just vissa insikter dyker upp? Vad är det som bestämmer det?  May förklarar detta med hjälp 
av Poincarés uppfattning om det selektiva faktor som leder till en viss tanke: 

De användbara kombinationerna (som dyker upp ur det omedvetna) är just det vackraste, 
dvs. de som bäst kan väcka denna speciella känsla som alla matematiker äger, men som de 
vanliga dödliga är så okunniga om att de ofta frestas att le åt den(May 1975, s. 64).

May förklarar Poincarés uppfattning av det här omedelbara vissheten så här att omedvetna 
insikterna har en speciell form som kan väcka våra omedvetna känslor för att uppfatta dem. 
Vidare fortsätter May att det finns en harmoni och ett inre sammanhang hos denna speciella 

1 Poincaré [pw k̃are´], ɛ Henri, 1854–1912, fransk matematiker, fysiker, vetenskapsteoretiker och popularisator. Poincaré 

utförde nyskapande matematiska arbeten inom teorin för analytiska funktioner och var grundare av topologin. Han 
undersökte trekropparsproblemet (t.ex. sol–jord–måne) i mekaniken och grundlade studiet av kaos samt förebådade den 
speciella relativitetsteorin.( http://www.ne.se/sok/Poincaré,%20Henri, 14.02.2011, 14:00)
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form som gör att det kan bara träda fram när man är förberedd och öppen för att acceptera 
den. May kallar denna insikt, som inte behöver vara rationell riktig eller inte ens nyttig, den 
sköna formen. Han inser att den här sköna formen fullbordar en ofullbordad gestalt. May 
beskriver att när detta genombrott av skapande insikt kommer upplever vi att denna insikt är 
det sanna och vi undrar varför vi inte kunde har insett det tidigare. Enligt skribenten behöver 
denna sanning en öppen och psykologisk redo situation för att träda fram. 

Vidare hävdar May att alla har upplevt en sådan händelse i sitt liv. Professorer, författare 
konstnärer m.fl. arbetar bättre om de då och då avbryter sitt jobb och gör någonting helt annat 
och sedan börjar arbeta igen (May, 1975). Hur kan man beskriva distanseringen? Finns det ett 
begrepp för den?

May (1975), har använt sig av olika ord för att namnge denna paus, exempelvis: vila,  
avspänning, övergång, fritt spelrum och skapande lugnet. Vidare tar May (1975) upp ett citat 
av Jules Henri Poincaré där denna matematiker använder ordet vilopaus för att förklara denna 
period:

Man skulle kunna påstå att det medvetna arbetet har blivit mera fruktbart Genom att det har 
avbrutits av en vilopaus, som återgivit sinnet dess styrka och friskhet (May 1975, s.62).

Birgerstam(2000), har också använt sig av olika begrepp när han beskriver denna fas, 
nämligen: övergång, kontemplativ vila, inkubation och gränsområdet. 

En annan beskrivning av denna paus är skriven av Alexandersson i arbetet, Den konstnärliga 
blicken. Alexandersson(1996), använder sig av ett fotografi på Henri Matisse där konstnären 
håller en extremt lång penna och pekar ut något på sin tavla som står framför honom. Denna 
penna hjälper konstnären att se sin tavla och peka ut någonting samtidigt som det finns en 
distans mellan honom och hans arbete, beskriver Alexandersson. Distanseringen ger 
konstnären möjligheten att bli mer medveten om sina omedvetna tankar enligt Alexandersson. 
Alexandersson använder sig av begreppet distansering i sitt arbete för att beskriva denna 
paus.

6. Metod

I detta kapitel motiverar jag mitt metodval, urval, presentation av informanterna och 
bearbetning av intervjuer.

6.1 Metodval 
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Arbetet bygger på en fallstudie. På grund av begränsad tid och arbetets omfattning har jag 
valt att använda denna metod för att samla in informationen. Enligt Judith Bell (2006), 
rymmer fallstudier möjligheter att på djupet studera avgränsade aspekt av ett problem under 
en begränsad tidsrymd. Data i denna metod kan samlas in med hjälp av till exempel, intervju, 
enkät och litteratur. Jag har valt att göra flera kvalitativ intervju för att samla in material och 
skaffa djupare kunskap som hjälper mig att belysa hur hantverkarna beskriver distanseringen i 
sitt arbete. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos 
intervjuades livsvärld eller uppfattning om ett fenomen(Patel & Davidson, 2003). Enligt 
Bell(2006), har varje individ och varje organisation gemensamma egenskaper men uppvisar 
också drag som är unika. Forskarens uppgift är att belysa och identifiera dessa drag och 
egenskaper och detta kan genomföras i en kvalitativ intervjuform.

Jag har valt att använda en kvalitativ intervjuform med en låg grad av standardisering. Detta 
betyder att frågorna som jag ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. 
Dessutom har min intervju en hög grad av strukturering. Detta betyder att jag ställer frågor i 
en bestämd ordning som faller sig bäst i det enskilda fallet (Patel & Davidson, 2003). Målet 
med en kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper och uppfattningar om ett fenomen hos 
intervjupersonen och detta innebär att det inte är möjligt att använda en kvantitativ intervju 
som har en hög grad av standardisering med fasta svarsalternativ d.v.s. att man inte i förväg 
kan formulera svarsalternativ för informanten eller avgöra vad som är det sanna svaret, 
påpekar Patel och Davidson. Jag har dessutom valt att ställa öppna följdfrågor tillsammans 
med mina intervjufrågor (Bilaga 1) där jag anser att en följdfråga behövs för att stödja 
samtalet. Ett intervjuformulär i en kvalitativ intervju kan utformas med öppna frågor eller 
teman och det är upp till intervjuaren att knyta an till dessa i en intervju så att samtalet blir 
lättare och intervjufrågorna bli belysta (Patel& Davidson, 2003).

Jag har valt bort att använda andra metoder som till exempel enkät i mitt arbete. Anledningen 
till detta var att jag behövde ett flexibelt sätt som kunde ge mig möjligheten att följa upp 
idéer, bearbeta svar och gå in på känslor och detta är inte möjligt i en enkät. Dessutom med 
en enkät får man en mängd material att bearbeta vilket inte är lämpligt för mitt arbete på 
grund av arbetes omfattning. Enligt Bell (2006), hur en respons avges är viktigt och med detta 
menar hon tonfall, mimik och pauser, kan ge information som en metod med fasta 
svarsalternativ inte kan avslöja. Bell påpekar också att i en intervju kan man ställa följdfrågor 
och på det sättet kan svaren utvecklas och fördjupas men svaren på enkätfrågor ska tas för 
vad de är.

Enligt Bell, har intervju som metod också nackdelar bl.a. att den tar lång tid och därför under 
en begränsad tid har man inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. Intervju är en mycket 
subjektiv teknik och därför är risken för skevheter stor. Skevhet händer när man på ett sätt 
som inte behöver vara medvetet påverkar respondenterna. Risken för skevhet är större när 
undersökningen genomförs av en forskare som är starkt engagerad i sina frågeställningar och 
har starka åsikter om det som studeras. På grund av skevhet är det möjligt att välja ut och 
tolka aspekter av materialet som stämmer överens med ens uppfattningar. För att undvika 
skevheten måste man vara insiktsfull och kritisk när man ska tolka sin samlade information. 
Forskaren slutsatser ska ha goda belägg samt ska byggas på data och inte enbart på 
tyckanden, Bell (2006).
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Dessutom det är svårt att analysera de svar man får och formulering av frågorna är också 
tidskrävande. Men trots allt kan intervjun erbjuda ett rikt material och djupare information 
och är ett lämpligt sätt för en ensam forskare när han eller hon vill studera en viss aspekt av 
ett problem eller en företeelse (Bell, 2006).

6.2 Urval 

Jag har valt att intervjua en grupp av fem konsthantverkare i Östergötland, en från varje 
material område, trä, metall, textil, keramik och glas, som har varit verksamma i minst fem år. 
En konsthantverkare som har arbetat länge med skapandet har upplevt de olika momenten i 
arbetsprocessen många gånger och kan känna igen sig i mina intervjufrågor, anser jag. 
Urvalet har skett dessutom oavsett konsthantverkarnas kön och ålder. Skriften Form Träff har 
varit en källa för urvalet av informanterna i mitt arbete och fungerar som en formguide för 
Östergötland. Skriften är tillgänglig via Östgötakulturs hemsida under rubriken konst och 
form och kan också köpas i Hemslöjdens butik i Linköping. Skriften presenterar slöjdare och 
formgivare från Östergötland med inriktning mot olika material område som är verksamma 
och erfarna. Skriften ger dessutom information om antalet konsthantverkare som arbetar med 
trä, metall, textil, keramik, glas tekniker, och deras kontakt information i form av telefon 
nummer, e-post och hemsida. Det är också möjligt att läsa vilka formgivare som tar emot 
besök i sin ateljé i skriftens personförteckningar. Det finns dessutom många intervjuer, 
presentationer och bilder av produkterna som ger en bild av formgivarnas verksamhet. 

Urvalet är inte slumpmässigt utan jag har valt de som verkar erfarna, verksamma och kreativa 
inom sitt material område. I Form Träff finns också en kategori som kallas för andra material  
och tekniker. Denna kategori valdes bort eftersom jag bara ville fokusera på konsthantverkare 
som har arbetat med ett material och har skaffat sig djupare kunskap och hantverkskunnande 
inom detta område. 

6.3 Genomförande av intervjuer

Mina valda informanter kontaktades via telefon. Jag beskrev att jag studerar hantverk vid 
Linköpings universitet och jag förklarade vad min uppsats handlade om. Dessutom beskrev 
jag varför just de kontaktades. Därefter skickade jag ett e-brev (Bilaga 2) till informanterna 
med tydligare information om arbetet samt intervjufrågor. På detta sätt presenterade jag en 
ram för informanterna och förklarade mitt ansvar i genomförande av arbetet. På så sätt hade 
informanterna tid att läsa igenom frågorna och skaffa sig en bild av mitt arbete. Av etiska skäl 
beskrev jag i brevet att om informanterna ger samtycket kommer intervjun att spelas in. Det 
är nödvändigt att informanter ger tillstånd för inspelningen och de som intervjuas är i sin fulla 
rätt att få reda på vad man ska göra med inspelningen, vilka som har tillgång till den och hur 
länge ska den bevaras (Bell, 2006). Jag påpekade i brevet att informationen som jag får från 
informanterna endast kommer att användas i min uppsats och att arbetet är tillgängligt senare 
via Linköpings universitets Electronic Press hemsida. Vidare har jag betonat att 
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informanterna har rätt att ändra sig under intervjun om de inte ville delta längre. Enligt Bell, 
har informanterna rätt att ändra sig när det blir dags att genomföra intervjun och även 
bestämma sig att inte delta. Jag har dessutom beskrivit kort om min intervju, tiden som det 
kan ta och att det kanske hända att jag använder följdfrågor för att stödja samtalet.

Efter att informanterna läste brevet, kontaktade jag dem och frågade om de ville delta som 
informant i mitt arbete. Vi kom överens om tid och platsen som de tyckte var lämplig. 
Människor som accepterar att bli intervjuade förtjänar att man tar hänsyn till deras behov och 
önskemål när det gäller tid och plats, oberoende av vilka besvär det ställer för intervjuaren 
(Bell, 2006). Jag besökte informanterna i deras verkstad eller andra platser som de tyckte var 
lämpliga och jag fick alla informanternas samtycke att spela in intervjuerna. Jag började 
intervjuerna med frågor angående informanternas bakgrund, material och teknik. På så sätt 
skapades en tryggare stämning som förberedde både mig och informanterna inför mina 
intervjufrågor.

Enligt Patel och Davidson (2003), bör intervjuaren hjälpa informanten att bygga upp ett 
meningsfullt och sammanhängande samtal om det studerande fenomenet för att lyckas med 
den kvalitativa intervjun. Det är en fördel om intervjuaren har förkunskaper och erfarenheter 
inom det området som ska studeras. Det är viktigt att intervjuaren förbereder sig inför 
intervjun genom att studera tidigare forskning och orientera sig inom området för att utveckla 
underlag för sin egentliga intervjustudie. Samtidigt ska man vara medveten om sin 
förförståelse så att denna färgar den kvalitativa intervjun i så låg grad som möjligt (Patel & 
Davidson, 2003). Jag har också läst om tidigare forskning om skapandeprocessen och 
förberett mig innan intervjuer. Min konstnärliga bakgrund och studier samt arbetet med 
formgivning bidrog till ett meningsfullt samtal, djupare förståelse och närmare kontakt mellan 
mig och mina informanter. En inspirerande intervjuare kan i samtalet ge egna exempel från 
sina erfarenheter i arbetslivet, beskriver Patel och Davidson (2003). Detta kan skapa en 
förståelse som kan vara till hjälp. Informanten kanske väljer att beskriva vilken roll arbetet 
har i hans eller hennes liv och vilka känslor är relaterade till arbete. Dessutom det kan leda till 
att informanten uttalar en likartad eller en avvikande uppfattning. Poängen är att intervjun kan 
berikas och bli tydligare på detta sätt, påpekar Patel och Davidson. 

6.4  Presentation av informanter

För att presentera mina informanter har jag valt att använda min första intervjufråga (Bilaga 
1). Jag har utgått från konsthantverkarnas egen beskrivning för att skriva presentationen. Jag 
anser att konsthantverkarnas egna svar på denna fråga ger en tydligare information om deras 
verksamhet, teknik och erfarenheter. Jag har dessutom valt att byta informanternas namn av 
etiska skäl. Jag använder konsthantverkarens material istället för deras namn när jag refererar 
till dem. Detta betyder att jag använder Trä, för att referera till min informant som arbetar 
inom trä området. 

Trä: han arbetar enbart med träslöjd och tillverkar möbler, burkar och svepaskar både till 
försäljning och eget privat bruk. Han har dessutom kurser i träslöjd i sin verkstad och har 
återförsäljare för sina produkter i Linköping.
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Metall: han har gått en utbildning som verkstadsmekaniker och nu arbetar han främst med 
smide, med järn och stål och driver egen firma tillsammans med några andra kolleger. Han 
tillverkar verktyg för träsnideri och träskärning.

Keramik: hans centrala arbete är keramik. Han arbetar dessutom med estetiska och kulturella 
sammanhang i teater, design och formgivning. 

Textil: hon arbetar mest med textil formgivning, vävning, broderi och bildkonst, collage och 
foto. Hon driver sin egen butik och har skrivit böcker om mönster från olika delar i världen.

Glas: hon arbetar med konstglas och designar för glasbruk och företag. Hon samarbetar med 
två glasblåsare i Sverige och en glaskonstnär i Italien. 

6.5  Bearbetning av intervjuer

Enligt Patel och Davidson (2003), finns det inte en universell och bestämd metod för 
kvalitativ bearbetning och det är upp till varje forskare att utforma och tillämpa egna varianter 
och tolkningar av en kvalitativ metod. Det är därför viktigt att forskaren redovisar hur 
han/hon gått tillväga vid bearbetningen, påpekar Patel och Davidson. Varje 
forskningsproblem kräver sin egen metod och det finns sällan enkla procedurer och rutiner för 
bearbetning av insamlade informationer. Patel och Davidson betonar dessutom att en forskare 
som arbetar med kvalitativ metod ska ha god överblick över hela forskningsfältet. 

Jag började dokumentera mina tankar och tolkningar av intervjuerna redan efter varje intervju 
och även medan min informant pratade, genom att anteckna och skriva korta meningar på ett 
papper. På så sätt sparade jag mina idéer och reflektioner för att sedan gå tillbaka till dem för 
att använda dem i min tolkning. Bearbetning av information kan redan börjas direkt efter 
varje intervju eller medan informanten ger svar till intervjufrågor, enligt Patel och 
Davidson(2003). Löpande analyser är praktiska och ger idéer om hur forskaren ska gå vidare. 
Forskaren kan berika resultatet med nya och oväntade tankar som dyker upp under en 
intervju. Man kan skapa ett levande förhållande till sitt material om man påbörjar analysen 
medan intervjun pågår eller direkt efter den (Patel& Davidson, 2003).

Patel och Davidson (2003) beskriver att med kvalitativ bearbetning av en ljudinspelning kan 
man i en text skriva ut det som sägs på inspelningen. Jag har också valt att skriva intervjun 
ordagrant. Därefter läste jag texten flera gånger för att få en bra överblick och förståelse av 
informationen. Jag markerade delarna som jag ansåg var viktiga samt skrev mina 
kommentarer på texten. Resultatet blev en lång text med citat från intervjuer och mina egna 
observationsanteckningar. På grund av begränsade tiden och arbetets omfattning har jag valt 
att sammanfatta texten för att få fram en tolkningsbar text. Enligt Patel och Davidson(2003), 
är det viktigt att slutliga texten är författad och tillgänglig för läsaren. Olika delar i en text ska 
bilda en helhet och det ska finnas en balans mellan citat och kommenterande text.

I resultat delen presenteras intervjufrågor och sammanfattning av informanternas svar. Jag har 
valt att använda svaren för min första intervjufråga som en presentation av mina 
intervjupersoner redovisade i kapitlet 5.4. Resultat delen börjas med redovisning av fråga två. 
Jag har dessutom valt att inte redovisa min fjärde intervjufråga eftersom alla informanternas 
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svar på fråga tre täckte in även den fjärde frågan. Citat från informanterna har använts där det 
är väsentligt att använda informanters egna ord. Ibland har informantens svar varit mycket 
omfattande så att det täckte fler än bara en fråga. I sådana fall har jag valt att dela upp svaret 
och skriva delarna efter berörda frågorna. Jag har dessutom bestämt mig att inte redovisa 
mina eventuella följdfrågor som jag ställde under intervjuerna utan fokusera på 
informanternas svar. Följdfrågornas syfte i mitt arbete är att få tydligare svar från 
informanterna. Vidare har jag valt att använda kursiv typsnittet när jag ska markera de 
väsentliga ord eller begrepp som var viktiga för arbetes resultat.

I slutet av resultatkapitlet gör jag en tolkning av intervjuerna. Alla intervjusvaren lästes flera 
gånger. På så sätt skaffade jag mig en förståelse av relationen mellan helheten och delarna 
som jag sedan har använt i min egen tolkning.  Enligt Patel och Davidson(2003), kan man 
genom språket skaffa sig kunskap och förstå andra människor och vår egen livssituation. 
Patel och Davidson menar att människor har intentioner, i språk och i handling, som man kan 
tolka och förstå innebörden av. Forskare närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen 
förståelse och ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan dem för att nå fram till 
en så fullständig förståelse som möjligt. Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller 
slutpunkt för tolkningsakten. Relationen mellan helhet och del och forskarens förståelse 
skapar en helhet som lever och utvecklas (Patel & Davidson, 2003).                     

7. Resultat

I detta kapitel redovisar jag intervjufrågor och informanternas svar. Jag gör en 
sammanfattning efter varje svar. Fråga nummer ett har redan används i kapitel, 5.4 och därför 
börjar jag redovisningen med fråga nummer två. 

7.1 Intervjusvar, fråga 2

• Hur skulle du vilja beskriva din skapandeprocess?

Trä: jag tänker hela tiden och får idéer från andra saker. Ibland gungar det i huvudet ganska 
länge innan jag får nya idéer och ibland så flyter det väldigt fort. Det händer att jag går ut och 
gör något helt annorlunda då kommer nya tankar. Detta händer även när jag får en 
beställning. Jag fick en beställning att göra ett vikbart bord som en skulle ha i sin sportbil. 
Beställaren hade redan idéer om hur det skulle se ut men jag ville ha tid på mig att tänka på 
det och ville inte släppa ifrån mig någonting som jag inte var nöjd med. Efter några dagar 
gjorde jag prototyper av min första idé. Då kom en bekant till mig och sa att han har köpt ett 
likadant bord väldigt billigt! Jag tappade lusten att tillverka bordet, det var ingen idé, tänkte 
jag. Därefter stod bordet några månader, då kom jag på en idé när jag tittade på en 
bildvisning. Jag bestämde mig att göra ett åttkantigt bord i körsbär virke. Det tror jag på nu. 
Det är min process att det ligger still ett tag, man kanske blir nedtagen av någonting och 
tycker att det inte går att göra så här. Det händer även att man kastar en idé men det kan 
komma fram igen. Så är mitt sätt att arbeta.
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Metall: det beror på vad jag ska göra. Jag tillverkar mest produkter som är i vår katalog. Vi 
har vissa standarder att jobba med. Ofta så har vi beställningar och då finns en lista över vad 
man ska göra. Jag har inga skisser, jag har bara en lista. Om jag får en beställning som är 
utanför vårt sortiment då händer det att jag tänker på den några dagar. Men ibland när jag är 
sugen på den så kör jag igång med den samtidigt som jag gör mina vanliga produkter. Det är 
alltid sådana beställningar som ligger i bakhuvudet.

Keramik: skapandeprocess för mig är någonting som man börjar i vakuum, ingenting finns, 
ingenting har funnits. Jag får börja skapa något nytt. Jag försöker ta bort allting som jag redan 
vet för att skapa någonting från början. Sedan tillkommer saker hela tiden, positivt och 
negativt. Jag får alltid anpassa mig till material, tid, kunskap. När jag gör någonting som jag 
har gjort förut då går det alldeles för lätt men man kan komplicera själva processen väldigt 
mycket. Processen ser annorlunda ut när man tänker på priser, platser, material, tid, 
utställningen, design, teater o.s.v. Det är lustigt, men det börjar i tomhet. Idéerna kommer helt 
oväntat ibland, på kvällen, när jag går på stan, vilket sammanhang som helst. Då kan jag göra 
en liten skiss bara för att komma ihåg. Små anteckningar som blir rätta för mig.

Textil: det beror på vad jag ska göra. Jag tänker, skissar och testar samtidigt ibland. Jag 
jobbar lite annorlunda när det gäller en beställning, då utgår jag och testar från andra 
förutsättningar. Då tänker jag på platsen, färger och former som finns där, budskap och 
symbolik som ska finnas.  

Glas: jag börjar alltid med skisser och ritningar. Jag målar också för att mina glasblåsare ska 
veta färgkombinationerna. Jag skriver mått, färger, opaka eller transparanta. Min 
skapandeprocess är alltid ett teamwork. Det är oftast två eller tre glasblåsare tillsammans med 
en mästare och jag. Jag blandar och lägger på färger ibland också. I mitt arbete är det viktigt 
att ha nära samarbete och vi planerar dagen innan vad vi ska göra.

7.2 Intervjusvar, fråga 3

• Händer det att du avbryter ditt arbete, eller går ifrån det du håller på att skapa? Bortse 
från kaffe eller matpauser.

Trä: Ja, som jag berättat för dig, blir det en paus med bordet som jag ville tillverka. Jag la ner 
projektet ett tag. Det händer väl inte dagligen men någon gång i veckan kanske. Jag sätter mig 
med dator, läser en bok eller går ut och promenerar. Jag gör ofta något helt annorlunda. Jag 
gör någonting i trädgården eller tillverkar något i trä som jag har användning för på annat sätt 
i mitt privata liv, hyllor till exempel. Det är en form av paus. Ibland efter denna paus kastar 
man idén och lägger ner projektet helt och hållet. Jag har en segelbåt och en sportbil som jag 
kopplar av med och jobbar mycket på. Sådant tycker jag är en paus. Ibland är jag lite 
motståndare att avbryta arbetet eftersom jag har produktionstider men sedan känns det skönt 
att komma ifrån. Det har gett mig nya krafter att vara bara ute.

Metall: Det var mer så, förr. Jag lägger arbetet åt sidan en stund och gör något annat, jag gör 
skaften till verktygen till exempel. Det händer ibland när jag sover, när man vaknar då 
kommer upp en idé helt plötsligt. Jag går ibland iväg från verkstad, jag går ner till kanalen 
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och sätter mig en stund. Det var mer så här förut, då gick jag iväg bara en stund, då hade jag 
smedjan hemma, och det är ett annat läge. Nu kör vi mycket mer och har mycket att göra. Jag 
håller på med min motorcykel ibland, det är mitt intresse och det är nästan samma arbete. Jag 
hittar på lösningar ibland då jag arbetar med mitt intresse.

Keramik: Ja och nej! Jag jobbar väldigt disciplinerat. Jag försöker må bra och vara pigg och 
mätt när jag ska jobba. Jag har viss tid för lunch och jobbar inte sent på kvällar när jag är 
trött. Egentligen vill jag inte ha avbrott och har inga pauser i mitt arbete. Jag tycker mycket 
om mitt arbete och jobbar jämnt. Jag har en stor verkstad men olika stationer. Jag går runt och 
jobbar med keramik, dator, mönster. I de här olika momenten, då kommer upp idéer. Jag vill 
inte avbryta mitt jobb men ibland blir jag tvungen att göra det. Det är väldigt mycket 
omkring, jag pratar med gallerier, köper in varor, packar in, reser o.s.v. Det är sällan eller 
aldrig som jag själv tar en paus, jag tycker att det är viktigt att få tid med det kreativa arbetet. 
Ibland när jag sover eller när jag håller på att fixa någonting med bilen kommer idéerna upp, 
men jag vet inte om de är pauser!

Textil: Ja, ofta. Jag läser en bok som handlar om mitt arbete, det kan vara en paus, ett avbrott. 
Jag är väldigt nyfiken när jag arbetar och vill ta reda på så mycket som möjligt. Det kan vara 
en film som väcker en gammal idé hos mig. Jag besöker olika platser och promenera mycket. 
Det händer mycket när man är ute och går. Jag gör något helt annorlunda och bryter av. Då 
blir det ett avstånd från arbetet. Idéerna kommer oftast när jag minst anar det eller när jag 
bara testar fram. Så är det när jag jobbar med konst men om jag får en beställning då är det 
annorlunda. När man jobbar med egna saker då får man flera idéer än beställningar.

Glas: Jag går ut och röker eller tar en fika, Det är kanske en paus! Jag ska fylla på igen inför 
arbetet. Jag kan jobba i många timmar utan paus. Mina blåsare jobbar också hela tiden. Det är 
fruktansvärt varmt i verkstad så vi måste kyla av oss ibland och dricka, då tar vi en paus. Jag 
tänker egentligen inte på pauser. Det är stor skillnad när man arbetar med glas. Vi måste bli 
klara och kan inte hålla på med glas hur länge som helst utan man måste jobba medan det är 
varmt. Jag arbetar från början till slut utan paus. Sedan kanske mellan de olika momenten tar 
vi en paus.

7.3 Intervjusvar, fråga 5

• Vilken påverkan har pausen på din skapandeprocess?

Trä: Det är ofta positivt men inte alltid. Ibland känns det bra att ta en paus ett break. Jag får 
mina krafter igen sedan, när jag har varit ifrån ett tag. Jag brukar lägga mig efter lunchen, 
kanske en halvtimme, då klarnar det i huvudet, det kommer ut en ny grej. Jag har ibland ett 
papper med mig och skriver upp mina tankar. På kvällar när man försöker somna eller 
halvsover, då dyker det upp idéer. Om jag skriver ner dem kan jag spinna vidare på dem nästa 
morgon. Så det är mest positiva tankar och de hjälper mig med min idé och tillverkningen. 
Framför allt är det hopsättnings av vissa saker. Med de här nya idéerna löser jag problemet.

Metall: Ja, det är ofta positivt och jag känner att det är nödvändigt. Jag märker att om man 
kör bara fast mer och mer då är det inget bra resultat. Jag kan få ett bättre resultat om jag 
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ibland gör skaften istället för arbetet. Man blir blind av sitt arbete och ser inte felet om man 
inte går ifrån arbetet ett tag. Man blir blockerad, då ska man ta en paus för att lyckas bättre.

Keramik: för mig är det så att just när jag upplever avbrottet är det väldigt besvärligt 
eftersom jag inte vill avbryta arbetet. Men efter avbrottet ser man att det kanske har varit 
positivt. Det kan vara tokiga händelser som man kan använder sig av. Jag reser mycket och 
går på museer eller varuhus och tänker. Det är kanske en paus för mig och det är väldigt 
positivt, bara att ta in.

Textil: Både positivt och negativt, men oftast bra. Jag har jobbat så länge så jag får klara 
idéer de sista åren. Jag skissar inte lika mycket nu. Jag testar med tekniken istället.

Glas: Det är positivt. När vi går tillbaka till jobbet efter en liten paus eller lunch då har vi fått 
energin tillbaka.

7.4 Intervjusvar, fråga 6

• Har du ett begrepp för denna paus? Kan du tänka på ett speciellt namn?

Trä: Jag vill koppla av lite grann och komma ifrån ett tag. Jag kopplar av med några andra 
intressen. Det ger mig nya krafter. Man känner sig lite insnöad ibland när man bara arbetar 
intensivt och den påminner mig att jag måste gå ut. 

Metall: Nej, jag kan inte tänka på ett namn! Jag kan säga att jag tar ett break. Under denna 
paus växer fram nya saker. Man hittar lösningar.

Keramik: ett avbrott, ett break. När jag arbetar till ett visst tillstånd, då har han försjunkit i 
arbete och då jag som person finns inte längre. Jag är då mitt arbete och vill vara kvar i 
tillståndet, jag vill inte bli tvungen att avbryta det.  Det är ett narkotiskt tillstånd man blir 
beroende av det och gör allt möjligt att kunna arbeta vidare. I mitt arbete upplever jag inte 
pauser som är positiva, de är som en störande moment. De är påtvingade pauser.

Textil: Nej, det är svårt att tänka på ett namn! Jag tycker att det finns en universum, en större 
plats som idéerna är samlade i. Det finns en gemensam dörr som man har tillgång till. Där kan 
man gå och hämta idéer. Jag känner att man inte kan komma in där om man sitter bara med 
sitt eget arbete, då släpps inte idén. Man måsta vara mottaglig för det. När man börjar arbetet 
igen efter en paus ser man det med nya ögon, synen öppnas. Man måste tömma huvudet för 
att idéerna ska komma fram. Det är en andhämtning. Jag ser min skapandeprocess som en 
trappa. Man går upp med sina lagrade erfarenheter och kunskap och även med sitt 
misslyckande, man lär sig mycket. Ibland kommer man inte längre och orkar inte ta in så 
mycket då måste man ta en paus. Man måste stanna på en liten platå först innan man börjar 
igen.

Glas: Nej, jag har inget namn för det. Det blir spontant. Man får energin tillbaka efter denna 
paus. Man ska koppla bort en stund för att sedan gå tillbaka till sitt arbete.
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8. Min tolkning av intervjuerna

Under detta kapitel ger jag min egen tolkning av intervjuerna. Jag har delat upp kapitlet under 
tema eller begrepp som intervjusvaren behandlat.

8.1 Skapandeprocessen

Mina informanter kommer alla från olika bakgrund och teknikområden och detta leder till 
olika arbetsprocesser. Det som är gemensamt för alla är, tänkandet, fast de gör detta på olika 
sätt. Trä vill ha tid på sig att fundera på sina idéer oavsett om det är ett eget föremål eller en 
beställning, så tid är avgörande för honom. För Metall som ofta tillverkar produkter från sin 
katalog, är det annorlunda. Han har en lista över sina produkter och arbetar oftast direkt med 
materialet. Han anser att det kräver mer tid och tänkande när han får nya beställningar som 
inte finns i katalogen. Utöver tänkandet använder Keramik, Textil och Glas skisser och 
tester i sitt skapande. De reagerar på samma sätt när det gäller beställningar. De utgår även 
från andra förutsättningar till exempel tid, plats, färg, former, symboliken och budskapet som 
behövs i en beställning. Detta kräver längre tid för att tänka och bestämma och arbetet blir 
ibland mer komplicerat. Min tolkning är att färg och form har viktigare roll när det gäller 
arbetet i keramik, textil och glas.  De använder sig mer av skisser, färgprov och tester i 
materialet än de övriga konsthantverkare som arbetar med trä och metall. Anledningen till 
detta är att de behöver se hur saker och ting ska se ut i olika färger och former. I trä och 
metall arbetet tänker hantverkarna mer på problemlösningar av tekniska frågor och 
hopsättning av olika delar. Vidare anser jag att samarbeta i en grupp är också viktigt när man 
inte är ensam i skapandeprocessen, då är skisser och redan bestämda planer ännu mer viktiga. 
Sammanfattningsvis är tänkande, skisser, tester och ibland grupparbete, de viktigaste 
elementen som mina informanter tar hänsyn till när de arbetar med skapandeprocessen.

8.2 Distansering och dessa skillnader och likheter hos informanterna 

Alla informanter upplever distanseringen i sin skapandeprocess men det gör de på olika sätt. 
En del upplever distanseringen ofta och en del sällan. För några är distanseringen en del av 
arbetet och för vissa händer den mer spontant och oväntat. Träs arbete består ofta av flera 
pauser, han tar en paus när han vill tänka och komma på nya idéer och bättre lösningar. Han 
tar avstånd från arbetet genom att gå ifrån sin verkstad, promenera, läsa en bok. Han 
återvänder till arbetet ofta med nya idéer men ibland händer det även att han lägger ner 
projektet. Metall upplever inte distanseringen lika ofta men han vill också ha ett avstånd 
ibland och gå ifrån arbetet en stund, han tar gärna en promenad längs kanalen. Distanseringen 
är inget frivilligt för Keramik. Han vill inte avbryta sitt arbete utan han vill ha så mycket tid 
som möjligt att skapa och sjunka ner i jobbet, han upplever då ett flow. Ibland blir han 
tvungen att gå ifrån arbetet och göra andra saker men han anser sådana tillfällen som 
ovälkomna stunder. Så under Keramiks arbetsprocess händer inga frivilliga distanseringar 
men även han njuter av att se nya saker, besöka museer och resa när han inte arbetar. Textil 
distanserar sig från arbetet genom att läsa bok, se på film och promenera. Glas arbete har inte 
lika många pauser och hon upplever distanseringen väldigt sällan. Arbetet ska vara färdigt 
medan glaset är varmt så hon kan inte avbryta processen. Hon har fika och matpauser och 
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ibland vill hon bara kyla av sig, då går hon ut sin verkstad. Distansering finns mer eller 
mindre i alla konsthantverkarnas skapandeprocess, men den ser så olika ut. Vi, skapande 
människor gör det på ett personligt sätt utan att sätta ord på det. Det är i stort sätt 
informanternas material, arbetssätt, personligt intresse och arbetsmiljö som är viktiga när det 
gäller distansering

Material kan vara mycket avgörande under en skapandeprocess. Att arbeta med trä och metall 
kan leda till komplicerade tekniska frågor som behöver nya lösningar. Det kan hända i början 
av arbetet eller under processen. Enligt min åsikt, är det oftast då konsthantverkaren avbryter 
och går ifrån sitt arbete. I arbetet med glas är tiden väldigt viktig. Allt ska vara klart medan 
glaset är mjukt och därför är ett planerat samarbete nödvändigt. I ett sådant arbete 
distanseringen begränsas till korta pauser efter tillverkningen. 

Enligt min uppfattning, varje konsthantverkare har eget sätt att arbeta och detta avgör ofta 
distanseringens existens. Ibland vill man arbeta i timmar utan att behöva en paus. Så sker det 
för Keramik, han vill skapa något nytt med sin fantasi och föredrar att vara kvar i sin 
process. Däremot finns människor liksom Trä som arbetar med distanseringen som en del av 
sina arbetsprocesser, och vill därför ha pauser under denna period. Ibland har man fasta 
planer och principer som man ska följa under arbetet, Så gör Metall. För honom är de flesta 
produkterna redan bestämda och planerade och därför avbryter han sällan sitt arbete. Ibland 
vill man se mer och samla inspirationer för arbetet och detta leder till distanseringar. Textils 
nyfikenhet för nya inspirationskällor leder till distanseringar när hon läser eller ser på en film. 
Glas teamwork kräver däremot ett intensivt arbete utan någon distansering.

Vidare tar jag upp informanternas personliga intresse som jag menar påverkar deras 
upplevelse av distanseringen. Det finns olika saker som informanterna gärna vill ägna sig åt 
när de tar en paus från arbetet. Trä arbetar ibland i sin trädgård när han vill ta en paus. Han 
tillverkar dessutom andra föremål av trä som han vill använda i sitt privata liv. Trä längtar 
efter att ha tid för att arbeta med sina stora intressen, hans sportbil och segelbåt. Han kallar 
tiden som han arbetar med dem, en paus. Vidare går han ut och promenerar och tycker att det 
är väldigt bra för arbetet, han uttrycker detta så här, ”Det ger mig nya krafter, att vara bara 
ute.”. Metalls intresse är hans motorcykel. Han får nya tankar när han arbetar med den”, Då 
växer fram saker, jag hittar lösningar på saker.” säger han. Keramik njuter av att resa och gå 
på museer. Han uttrycker det så här”, Det är kanske en paus som är väldigt positivt, bara att ta 
in.” Textil är intresserad att läsa böcker, gå på promenad och besöka nya platser. Jag anser att 
arbetet med något som man tycker är intressant är avslappande och gör att omedvetna idéer 
får en bättre chans att visa upp sig. Man fokuserar på något annorlunda men i djupare nivåer 
funderar hjärnan fortfarande på arbetes lösningar och tankar. När vi ägnar oss åt saker som vi 
tycker är intressanta, slappna vi av och får nya krafter och ny energi för att sedan går tillbaka 
till sitt arbete. 

Konsthantverkarnas arbetsmiljö är viktigt när det gäller distanseringen. Arbetsmiljö kan se 
olika ut och detta beror på konsthantverkarens behov av utrymme, material och arbetssätt. Det 
kan vara en verkstad, en ateljé och även ett rum i hantverkarens hus. Metalls verkstad har en 
inspirerande omgivning med skogen och kanalen och detta är en motivation för honom att ta 
en promenad och gå ifrån verkstad en stund. Naturen är viktigt även för Trä och Textil och 
gör att de avbryter arbetet för en paus. Tillgång till naturen är viktigt och när informanter har 
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en ateljé eller en verkstad som ligger nära naturen blir de ofta sugen att gå ut och ta en paus. 
Jag anser att vi lugnar ner oss i naturen och kan samla energi när vi är ute. Enligt mina trä och 
metall informanter har naturen en positiv påverkan på deras arbete och ger de nya krafter. Det 
är naturligtvis inte bara arbetsmiljöns tillgång till naturen som är viktigt utan själva rummet 
där man arbetar kan också påverka distanseringen. Ibland har vi ett visst sätt att dela upp 
rummet enligt vårt arbetes behov och detta påverkar arbetets process. Keramik har delat sin 
verkstad till flera stationer där han går runt och arbetar med skisser, keramik, dekor och 
mönster. Han beskriver detta så här,” Jag kan gå runt och jobba med keramik, dekor, mönster, 
olika moment, då kommer ibland upp idéer.”  Enligt min uppfattning skapar växlingen mellan 
olika arbete i en sådan verkstad en distansering. Jag menar att när informanten går ifrån 
skisser till dekor eller från mönster till keramik blir det en paus och han avbryter sitt arbete 
för att göra något annat. Keramik tycker inte om att avbryta sitt arbete men en sådan växling 
mellan olika moment kan skapa en omedveten distansering. 

8.3 Distanseringens påverkan på skapandeprocess

Genom att studera informanternas svar har jag tolkat så att distanseringen är ofta positiv för 
deras skapandeprocess. Mina informanter har beskrivit distanseringens påverkan med 
begreppen positiv och nödvändig vilket är ett tecken på att upplevelsen av distanseringen har 
varit positiv i deras skapande. Ofta som ord har används av informanterna när de pratade om 
distanseringens positiva påverkan på skapandet. Jag har tolkat det så att distanseringen är 
positiv för skapandet. Informanterna anser att distansering ger nya krafter, energi och hjälper 
till att hitta nya lösningar. Metall betonar dessutom att distanseringen kan leda till bättre 
resultat i konsthantverkarens arbete och för att undvika att bli blind av arbetet ska man ta 
pauser och distansera sig från sitt verk. Keramik som helst inte vill ha någon paus i sitt 
arbete har en annorlunda åsikt. Han tycker att distanseringen är besvärlig först när han 
upplever den men sedan när han kommer tillbaka till arbetet känner han ibland att det har 
varit positivt. Det kan bero på att han lätt kan försätta sig i ett tillstånd av flow. Så alla 
informanter håller med att distansering kan vara bra under skapandeprocessen, de känner dess 
positiva påverkan först när de upplever den genom att få nya idéer och energi eller när de 
senare ser ett bättre resultat i arbetet efter en sådan paus.

8.4 Ett gemensamt eller ett personligt begrepp för distanseringen

Informanterna har det svårt att hitta ett begrepp eller namn för distanseringen. De flesta 
använde neutrala begrepp liksom break eller paus när de skulle beskriva distanseringen eller 
referera till den. Keramik har en annan åsikt, han vill kalla den för störande moment och 
påtvingade paus eftersom han inte tycker om distanseringen under arbetet. Textil har en helt 
annorlunda syn på distanseringen jämfört med Keramik. Hon tror på att det finns ett 
universum som har en gemensam dörr. Man kan gå dit och hämta idéer om man är väl 
förberedd och mottaglig förstås. Med mottaglig menar hon att man ska ge sig själv möjlighet 
att titta med nya ögon, man ska tömma huvudet från tidigare planer och idéer och öppna 
synen. Detta är möjligt genom distansering från arbete. Hon beskriver skapandeprocessen 
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som en trappa, man går upp med hjälp av sina erfarenheter men ibland ska man vänta på en 
liten platå, ta en paus och sedan gå vidare. Enligt henne är distansering en andhämtning och 
en platå i skapandeprocessen. Mina informanter har kanske inte något tydligt eller 
gemensamt begrepp för distanseringen men de alla upplever och känner den igen i sitt 
skapande. De flesta informanter arbetar med distanseringen som en del av skapandet och 
anser den inte som ett separat fenomen. Att tänka på sådana pauser under arbetes process som 
en självständig del av skapandet och att hitta ett begrepp för den har inte varit enkelt för 
informanterna. Trots allt har de lyckats beskriva distanseringen med personliga, enkla och 
fantasifulla meningar vilket förstärker distanseringens existens och dess avgörande roll i 
skapandeprocessen.

9. Sammanfattande diskussion 

Mina egna erfarenheter av det hemliga fenomenet, distansering i skapandeprocessen, väckte 
mitt intresse att studera andra skapande människors erfarenheter av sådana pauser. Arbetets 
syfte har varit att belysa hur ett urval konsthantverkare i Östergötland beskriver 
distanseringen i sitt arbete. Utifrån syftet har en frågeställning med tre frågor, formulerats. 
För att göra det enklare för läsaren har jag gjort en begreppsförklaring på centrala begreppen 
som används i mitt arbete. Distansering, konsthantverk, konsthantverkare, produkt, 
skapandeprocess och påverkan är de orden som förklarades i detta kapitel. Därmed, för att 
erbjuda läsaren en blick på tidigare studier har en litteraturgenomgång presenterats. I detta 
kapitel har Pirjo Birgerstam(2000), Rollo May(1975) och Mikael Alexanderssons(1996) idéer 
och förklaringar som handlar om pauser i skapandeprocessen, diskuterades.   

Arbetets syfte är tydligt och frågeställningen känns relevant samt aktuell för mig eftersom jag 
arbetar med liknande frågor dagligen i mitt skapande. Jag är nöjd med formulering av 
frågeställningen och tycker att de tydliggör arbetes syfte. Jag anser dessutom att 
frågeställningen är intressant både för skapande människor som upplever liknande moment i 
sin arbetsprocess, och även de som inte arbetar med skapandet. Jag menar att genom att få 
veta hur skapande människor beskriver pauser i sitt arbete och dess påverkan på skapandet 
kan man bli mer medveten om pausernas värdefulla existens och betydelse inte bara i konst 
världen utan i allt som man gör.

För att genomföra arbetet en kvalitativ intervju har använts. Målet har varit att upptäcka och 
identifiera olika uppfattningar och egenskaper hos konsthantverkarna när det gäller 
distanseringen. Kvalitativ intervju gjorde det möjligt att uppnå detta mål och dessutom har 
den givit informanterna frihet att svara med egna ord. I en kvalitativ intervju finns risk för 
skevhet. Skevhet händer när man på ett sätt som inte behöver vara medvetet påverkar 
respondenterna. För att undvika det problemet försökte jag att inte ha starka åsikter om 
ämnet. Jag valde inte ut bara de aspekter av materialet som stämde överens med mina 
uppfattningar. Istället försökte jag vara insiktsfull och kritisk när jag tolkade min samlade 
information. Andra metoder, kvantitativ intervju och enkät valdes bort eftersom en metod 
med fasta svarsalternativ inte kunde ge mig informationen som jag behövde. En kvantitativ 
intervju skulle dessutom ge mycket material att bearbeta och det skulle ta längre tid att 
genomföra vilket passade inte till min uppsats på grund av arbetes omfattning.
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Genom mina intervjufrågor har jag fått ett intressant resultat som ger svar till arbetets 
frågeställning. Jag skulle ha haft en fråga till i mina intervjufrågor som kunde ge ännu 
tydligare resultat. Under intervjuer fick jag veta att konsthantverkarnas arbetsmiljö har en 
avgörande roll i deras skapande och jag skulle ha haft en fråga om hur deras arbetsmiljö ser 
ut. Med arbetsmiljö menar jag verkstad, ateljé eller rummet där konsthantverkarna arbetar.

Mina informanter valdes ur skriften Form Träff som fungerar som en formguide för 
Östergötland. Jag tycker att skriften var en lämplig källa för att hitta informanterna. Skriften 
har informationer om antalet konsthantverkare som arbetar med olika tekniker i Östergötland 
samt deras kontakt informationer. Mina valda informanter är fem konsthantverkare från 
Östergötland, en i varje material område trä, metall, textil, keramik och glas. Utvalda 
informanter har varit verksamma under minst fem år med skapandet och kunde känna igen sig 
i intervjufrågorna. Det skulle ha givit ett annorlunda resultat om jag hade intervjuat mindre 
erfarna konsthantverkare. På så sätt skulle jag kanske inte ha fått samma resultat från de 
mindre erfarna konsthantverkarna. Ett annat alternativ hade varit att intervjua en bildkonstnär 
tillsammans med de fem konsthantverkarna för att sedan jämföra eventuella likheter eller 
skillnader som finns hos dem.

För att göra det tydligare för informanterna skickades ett brev till de med beskrivning av 
arbetets syfte samt intervjufrågor. Informanterna hade tid på sig att fundera på svaren inför 
intervjuerna. Den kvalitativa intervjun gav informanterna utrymme att svara på frågorna med 
egna ord. Ibland blev svaren mycket lång och ibland täckte svaren mer än en fråga. I sådana 
fall avbröt jag inte informanten eftersom även i långa svar fanns intressanta delar som skulle 
stödja arbetet. Jag delade upp svaren senare när jag skrev ut intervjuerna. Att spela in 
intervjuerna var en bra idé eftersom det skulle ta längre tid att skriva allt för hand och det 
fanns risk att missa vissa delar. Min metod för att bearbeta intervjuerna var att lyssna på dem 
flera gånger och skriva ut intervjuerna noggrant. Jag delade upp svaren enligt intervjufrågor 
och markerade sedan alla meningar och begrepp som jag tyckte var viktiga. Informanternas 
svar redovisades sedan i form av en sammanfattad text eftersom den utskrivna texten var 
mycket lång och svårt att läsa. Jag använde citat där jag tyckte informanternas egna ord skulle 
ge tydligare information.  Jag slutade redovisning av intervjuerna genom att skriva min egen 
tolkning av intervjuerna i en separat del. I min egen tolkning tog jag fram och diskuterade de 
faktorer som var avgörande för distanseringens existens och dess påverkan på skapandet. 

Informanternas svar på frågor om distanseringen i skapandeprocessen berodde i stort sätt på 
materialet och tekniken som de använder sig av. Det som var gemensamt för alla var 
tänkandet. Alla vill ha tid att fundera på deras idéer när de arbetar med materialet. En del vill 
ha längre tid att komma på nya tankar, de skissar och testar först.  Distanseringen hjälper 
konsthantverkarna att komma på nya lösningar. Enligt May (1975), kan kunskapen som finns 
i djupare nivåer inom oss visa sig om man ger den en chans att ta sig fram. Detta är möjligt 
med hjälp av ett mellanrum, en paus. Det finns dessutom skillnader mellan en egen idé, en 
beställning och en typisk produkt från katalogen, enligt informanterna. En produkt som finns i 
konsthantverkarens katalog är redan planerad och tar kortare tid att tillverka eftersom det 
kräver inte lika mycket funderingar. En beställning kan ta längre tid eftersom 
konsthantverkaren ska skissa och testa för att komma på en bra idé och lösning. Att arbeta 

24



med en egen idé är friare och kräver ännu mer tänkande för att det är nytt och behöver mer 
funderingar.  

Informanternas svar på frågan om distanseringen visar att alla informanterna oavsett vad de 
arbetar med upplever distanseringen mer eller mindre i skapandet. Resultatet tyder också på 
att material, arbetssätt, personligt intresse och arbetsmiljö har stor betydelse för 
distanseringen. I ett arbete med trä och metall händer det att man behöver hitta lösningar till 
ett problem och då vill man avbryta arbetet och fundera på nya idéer. Materialet glas kräver 
snabba handlingar medan glaset är varmt och därför finns det inga pauser under arbetet. Att 
arbeta med keramik, textil och glas kräver tester och skisser för att kunna se hur former och 
färger ska se ut. Arbetet med trä och metall handlar mer om tekniska frågor och 
problemlösningar och skisser och färgprover finns mindre i sådant arbete. Detta har varit 
intressant för mig som arbetar mest med trä och dekorationer eftersom jag också har upplevt 
stunder då jag gjorde avbrott i arbetet för att hitta en lösning. Jag har dessutom upplevt en 
likadan situation som i glasarbetet då jag målade mina produkter och hade väldigt kort tid att 
arbeta innan färgerna torkades, i ett sådant arbete hade jag inga pauser under processen.

Resultatet visar dessutom att konsthantverkarnas arbetssätt kan vara viktigt när det gäller 
distansering. Ibland vill de bara arbeta och vill inte ha pauser och ibland blir pauserna en del 
av processen för att få nya tankar, energi och inspiration. Personligt intresse har också haft 
betydelse för konsthantverkarnas upplevelse av distansering. Informanternas svar visar att 
deras personliga intresse kan dra dem ur verkstaden och skapa en distans. Arbetets resultat 
tyder också på att arbetsmiljö kan ha avgörande roll för distanseringen. Tillgång till naturen 
och de olika stationerna som konsthantverkarna skapar för sig själva i verkstad gör att man 
växlar mellan olika moment och även lämnar sitt arbete för att ta en paus. Informanternas 
arbetsmiljö och personliga intresse skapar en atmosfär som hjälper de att komma på nya 
tankar. Detta stämmer väl med Birgerstams idé. Han inser att man behöver skapa en stämning 
av välbefinnande omkring sig efter en period av medvetet arbete för att hjälpa till att få fram 
nya idéer (Birgerstam, 2000).

Alla informanter betonar att de ibland ville göra något annat än arbetet och en del anser att det 
känns nödvändigt att gå ifrån det man gör för en stund. May (1975) anser också att det är 
viktigt att gå ifrån arbetsplatsen och vara ensam för en stund. Han påpekar dessutom att denna 
ensamhet kan utnyttjas på ett konstruktivt sätt, man kan uppleva de omedvetna dimensionerna 
under denna tid (May, 1975).

Resultatet visar att upplevelsen av distanseringen ofta har varit positiv. Informanterna 
använde sig av ordet positiv många gånger när de skulle beskriva distanseringens påverkan på 
skapandet. En av mina informanter tyckte att distanseringen är besvärlig när han först 
upplever den men sedan ser han att det har varit utvecklande för arbetet. Resultatet kan tolkas 
så att distanseringen gör att vi kopplar av och får en ny energi. En paus efter ett intensivt 
arbete frigör de omedvetna tankar och erbjuder nya idéer. Enligt informanternas svar får vi 
ofta bättre resultat om man tar ett avstånd från arbetet.

För att referera till pauserna i skapandet valde jag att använda begreppet distansering. Jag 
hittade begreppet i Mikael Alexanderssons (1996) beskrivning av pauser i hans bok, Den 
konstnärliga blicken. Jag håller med honom om att man ska skapa en distans mellan sig själv 
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och sitt arbete för att sedan kunna se det med fräscha ögon. Informanternas svar visar tydligt 
att det inte hade varit lätt att hitta ett gemensamt eller ett personligt begrepp för 
distanseringen. Nästan alla informanter använde sig av begreppet paus, och även det engelska 
begreppet, break när de skulle referera till distanseringen. Informanternas svar på denna fråga 
visar att det kanske inte finns ett gemensamt eller personligt begrepp för distanseringen.

Detta resultat tyder på att skapande människor anser distanseringen som en del av hela 
arbetsprocessen och tänker inte på den som ett ensamstående fenomen. Trots att det var svårt 
för informanterna att hitta ett begrepp lyckades de beskriva distanseringen i intressanta 
meningar. Nästan alla informanterna betonade i sina svar att vi kopplar av och får ny energi 
efter pauser i arbetet. Enligt en av informanterna är skapandeprocessen som en trappa och 
distanseringen fungerar som en platå där vi stannar och kopplar av innan vi fortsätter gå upp 
igen. Hon menar att man ska förbereda sig innan man tar det nästa steget. Hon kallar denna 
del för andhämtning som jag tyckte var en meningsfull beskrivning av distansering. Hennes 
åsikt påminner om Mays beskrivning i Modet att skapa. Han beskriver att harmonin och det 
inre sammanhanget hos de omedvetna tankarna kan träda fram när man är förbered och öppen 
för att acceptera dem (May, 1975).

Arbetets syfte var att belysa hur ett urval konsthantverkare i Östergötland beskriver 
distanseringen i sitt arbete. Jag genom informanternas svar har fått svar på mina 
frågeställningar. Jag anser att min studie har lett fram till att jag tog reda på faktorer som 
påverkar konsthantverkarnas uppfattning av distanseringen. Material, arbetssätt, personliga 
intresse och arbetsmiljö har varit de viktigaste faktorerna som påverkade informanternas 
upplevelse av distanseringen. En rimlig slutsats av resultatet bör vara att distanseringen har 
ofta en positiv påverkan på skapandet. Resultatet tyder också på att det inte finns ett 
gemensamt eller ett personligt begrepp för distanseringen och konsthantverkarna ser på den 
ofta som ett spontant och oförutsägbart fenomen som är en osynlig del av skapandeprocessen.

10. Avslutande kommentarer och förslag till vidare studier

Att veta mer om skapande människors arbetsprocess och faktorer som påverkar deras 
skapande har alltid varit intressant för mig. Arbetets resultat gav mig nya kunskaper om 
skapandeprocessen både genom att läsa om den i litteratur och att lyssna på andra personers 
idéer och uppfattningar. Jag har genom uppsatsens resultat upptäckt att skapande människor 
inte upplever distanseringen på samma sätt. Jag har dessutom uppmärksammat att olika 
faktorer liksom material, arbetssätt, personliga intresse och arbetsmiljö påverkar 
skapandeprocessen samt distanseringen. Studiens bidrag för mig är att jag har blivit mer 
uppmärksam om skapandes alla delar och distanseringens utvecklande påverkan. 

Resultatet har dessutom motiverat mig att fortsätta fundera på frågorna kring skapandet. 
Utifrån denna studie ser jag distanseringen på ett nytt sätt och uppskattar den mycket mer. Ett 
alternativ för vidare studie kan vara att studera skillnader och likheter mellan en grupp av 
konsthantverkare och en grupp av bildkonstnärer. I den eventuella vidare studien ska jag ha 
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samma metod eftersom kvalitativ intervju har varit en lämplig metod för att samla in 
information till arbetet. I min framtida studie vill jag observera skapande människors 
arbetsprocess djupare, ett sätt skulle vara att tillbringa en eller flera arbetsdagar hos 
informanterna och observera hur de arbetar och upplever distanseringen. Detta skulle ge ett 
djupare och mer detaljerat material. Jag kommer att ta med mig de erfarenheter och 
kunskaper som jag har fått i mitt skapande och utveckla mitt skapande ännu mer.
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Trä. Intervju. (2011-02-23, kl. 11).

Intervjufrågor                                                            Bilaga 1 

1. Vad arbetar du med?

2. Hur skulle du vilja beskriva din skapandeprocess?

3. Händer det att du avbryter ditt arbete, eller gå ifrån det du håller på att skapa? Bortsett 
från kaffe- matpauser.

4. Händer det något som hör till skapandet under denna paus?

5. Vilken påverkan har pausen på din skapandeprocess?

6. Har du ett begrepp för denna paus? Kan du tänka på ett speciellt namn?
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Brev till informanter                                                Bilaga 2 

Hej!

Vi pratades vid via telefon angående ditt deltagande som informant i min c-uppsats. Här ska 
jag beskriva mer vad mitt arbete handlar om:

Jag skriver nu som tidigare sagt min c-uppsats som handlar om skapandeprocessen. Arbetet 
kommer att läggas fram i slutet av mars. För att genomföra mitt arbete har jag valt att 
intervjua fem konsthantverkare i Östergötland som arbetar med olika material, exempelvis 
trä, metall, textil, keramik och glas. Jag kommer eventuellt att intervjua en bildkonstnär 
också.

För etiska skäl kommer alla informanter att få vara anonyma i min c-uppsats och jag kommer 
att byta alla namn mot till exempel, informant A, B o.s.v. Intervjun kommer att ske på en 
plats som du, som informant finner lämplig. Det är också möjligt att svara på mina frågor via 
mail om du inte har tid eller möjlighet att ta emot besökare. Intervjun kommer även att bandas 
om du ger samtycke annars kommer jag att anteckna för hand. Informationen som jag 
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kommer att få från informanterna kommer endast att användas i denna uppsats. Uppsatsen 
kommer sedan att vara tillgänglig via Universitets Electronic Press, http://www.ep.liu.se 

Jag vill påpeka att du får när som hels under intervjun säga att du inte vill delta. Intervjun 
kommer att ta max en timme. Min intervjumetod är en kvalitativ intervju. Detta betyder att 
utöver intervjuformuläret som jag har skrivit här, kommer jag ibland ha följdfrågor som jag 
tycker kan användas för att stödja samtalet. Det kan hända att jag kontaktar dig efter intervjun 
med följdfrågor.

Jag kommer att ställa följande frågor:

1. Vad arbetar du med?

2. Hur skulle du vilja beskriva din skapandeprocess?

3. Händer det att du avbryter ditt arbete, eller gå ifrån det du håller på att skapa? 
Bortsett från kaffe- matpauser.

4. Händer det något som hör till skapandet under denna paus?

5. Vilken påverkan har pausen på din skapandeprocess?

6. Har du ett begrepp för denna paus? Kan du tänka på ett speciellt namn?

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar 

Hasti Radpour
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