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Sammanfattning  
I denna studie undersöks och analyseras relationen mellan ungdomars kreativa skapande och 

deras psykiska välbefinnande. Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med sju elever från tredje året på en gymnasieskola i Umeå. Samtliga elever går estetiska 

gymnasieprogram. En intervju bygger på en fokusgrupp med tre personer, medan resterande 

intervjuer är enskilda. Materialet har analyserats utifrån konventionell innehållsanalys där 

meningsbärande enheter valts ut och formats till ett antal olika kategorier. Resultatet visar att 

det kreativa skapandet är ett sätt att få utlopp för känslor och tankar samt att det kreativa 

skapandet har en terapeutisk effekt. I studien framkommer även att kreativt skapande kan ha 

negativa effekter såsom press och jämförelse bland ungdomar. Därmed finns det tudelade 

meningar kring kreativt skapande och dess påverkan på ungdomars psykiska välbefinnande. 

Studiens slutsats är att kreativt skapande kan användas i behandlingssyfte, vilket har goda 

effekter på ungdomars psykiska välbefinnande.  

  
Nyckelord: Kreativt skapande, Psykiskt mående, Ungdomar, Socialt arbete  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till de ungdomar som ställt upp på intervjuer för denna studie. Ni har 

delat med er av era tankar och erfarenheter på ett öppet sätt och bidragit med en ovärderlig 

kunskap. Ni gjorde den här studien möjlig. Ytterligare ett stort tack till vår kompetenta 

handledare, Devin Rexvid, som har lotsat oss genom denna process och givit oss kloka råd 

och mycket uppmuntran.   

Att genomföra denna studie har varit givande och utvecklande för oss båda och vi har fått en 

fördjupad förståelse för ungdomar och kreativt skapande.  

 

 

 Julia Smetana-Nilsson & Madeléne Olsson 
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1. Inledning  
Kreativt skapande har följt människan genom hela historien. Inom flera olika kulturer har 

kreativa uttryckssätt fått ta plats och bidragit till en form av läkningsprocess hos människor. 

De kreativa uttryckssätten har exempelvis baserats på bilder, berättelser och danser (Stuckey 

& Nobel, 2010). Under de senaste decennierna har psykologer intresserat sig för konstnärliga 

uttryck och på vilka sätt de kan påverka människan på ett psykologiskt plan. Psykologerna har 

undersökt hur konst kan användas för att bland annat utveckla förmågan till självreflektion 

och för att ändra beteende - och tankemönster (Camic, 2008). Forskning (Stuckey & Nobel, 

2010) har visat att det finns en tydlig koppling mellan kreativt skapande och folkhälsa. Enligt 

Stuckey och Nobel (2010) kan musik, bildkonst, rörelsebaserat kreativt uttryck eller 

uttrycksfullt skrivande minska stress och depression samt lindra bördan av en kronisk 

sjukdom.   

  

Många studier (Stuckey & Nobel, 2010; Masten & Coatsworth, 1998; Kannenberg, Amini & 

Hartman, 2016) tyder på att kreativt skapande har fördelar för det mentala måendet. Några av 

dessa fördelar innefattar en utveckling av ett uttryckssätt, förbättrat självförtroende, 

möjligheter till sociala kontakter, samt en känsla av mening och förbättrad livskvalitet 

(Griffiths, 2005). Enligt Masten och Coatsworth (1998) främjar kreativitet aspekter såsom 

tillhörighet, acceptans och ömsesidighet i relationer. I en artikel från Betaniastiftelsens 

hemsida (2018) beskriver en ungdom sina känslor kring sitt kreativa skapande på följande 

sätt:   

  

Att måla gör mig lugn och jag fokuserar bara på att rita. Det hjälper mig att berätta om mina 

känslor. När man kan rita förstår man hur man tänker om allt. Det finns ingen skillnad på en 

konstnär och en vanlig människa. Genom att måla kan man berätta allt utan att prata. Jag 

kan visa vad jag känner och hur jag tänker.  

(Betaniastiftelsen, 2018)   

  

Kreativt skapande har under de senaste åren tagit fart inom socialt arbete, bland annat via 

bild- och konstterapi (Devlin, 2006). Detta har visat sig vara effektivt som behandlingsmetod 

(Stucky & Nobel, 2010). Frågan är i vilken grad socialt arbete inkluderar kreativt skapande i 

olika insatser för ungdomar idag. Häri ligger en angelägen problematik att studera. Det 

kreativa skapandet skulle kunna vara till nytta för mottagningar såsom Barn - och 

ungdomspsykiatrin där medicinsk behandling och mer traditionella terapibehandlingar är mer 

förekommande (Motion 2013/14:So446). Att inkludera kreativt skapande ännu mer inom 

socialt arbete skulle kunna ske i syfte att främja ungdomars psykiska välbefinnande. Med 

detta som bakgrund kommer denna studie i huvudsak att belysa ungdomars syn på kreativt 

skapande. Därigenom följer en diskussion kring huruvida kreativt skapande kan komma att 

inkluderas inom socialt arbete. 
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Syfte och frågeställningar   
Syftet med studien är att undersöka och analysera relationen mellan ungdomars kreativa 

skapande och deras psykiska välbefinnande.   

 

Med fokus på att inkludera ungdomars syn på kreativt skapande skapades två avgränsade 

frågeställningar: 

 

• Vilka drivkrafter har ungdomarna till att utöva kreativt skapande?  

• Vilken betydelse har kreativt skapande i ungdomars liv, främst för deras psykiska 

välbefinnande?      
 

   

Avgränsningar  
  
Ungdomar som målgrupp   

Studiens målgrupp inkluderar elever från tredje året på en gymnasieskola i Umeå. Kraven för 

att medverka i studien är att eleverna ska vara mellan 17 och 19 år och gå ett estetiskt 

program. Vi vill att ungdomarna ska ha uppnått en viss personlig mognad för att kunna delta i 

studien och kunna bidra med reflekterande tankar. Detta resulterar i att vi väljer att sätta 17 år 

som minimiålder för vår målgrupp.  

 

En skola   

Den gymnasieskola som inkluderas i studien är Midgårdsskolan. Midgårdsskolan är en 

gymnasieskola i Umeå kommun som erbjuder ungdomar att utveckla sina talanger i en kreativ 

miljö. Skolan har fem estetiska program inom följande inriktningar: Musik, Teater, Dans, Bild 

och form samt Estetik och media. De elever som inte går estetiska program har möjlighet att 

välja kreativa tillval (Umeå kommun, u.å).   

  
 

Definitioner av centrala begrepp  
  
Psykiskt välbefinnande  

Vid inhämtning av kunskap kring begreppet psykiskt välbefinnande fann vi att många studier 

använder begreppet psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten (2017) skriver om begreppen på 

följande sätt:  

 

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ 

kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta 

produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså 

något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och 

relationen mellan individen och det sociala sammanhang hon eller han lever i. 

 

Psykisk hälsa har egentligen ingen specifik innebörd som är allmängiltig, utan varje individ 

kan ha sin egen uppfattning kring vad begreppet innebär (Vilhelmsson, 2014). Enligt 

Yurkovich och Lattergrass (2008) definieras hälsa som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande. Vid det tillståndet är sjukdom eller svaghet inte närvarande. Hälsa 

beskrivs som en process. Det är en personlig process varje människa går igenom för att uppnå 

välmående. Begreppet välbefinnande sträcker sig över många olika delar i en människas liv 
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och kan bland annat innefatta att man känner en mening med livet (Yurkovich & Lattergrass, 

2008).  

 

Kreativt skapande  

Kreativitet handlar enligt NE (2019) om att skapa något nytt som resulterar i en ny produkt. 

Det nya ska innebära något som är av värde, som kan vara användbar eller nyttigt. NE (2019) 

skriver även att kreativitet är en förmåga till att vara nyskapande som är frigjord från 

etablerade perspektiv. Detta nyskapande kan ge utlopp för inre spänning. NE (2019) menar att 

det finns något gott i människans kreativitet, att den har ett syfte. 

 

Ordet skapa används enligt NE (2019) särskilt inom konstnärliga sammanhang och innebär att 

man frambringar en produkt, exempelvis med hjälp av sina händer.   

 

Då begreppet kreativt skapande används i studien syftar det på det kreativa utbud som 

Midgårdskolan erbjuder sina gymnasieelever. Det innefattar dans, bild, musik, kreativt 

skrivande, konst, slöjd och teater (Umeå kommun, u.å).   
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2. Teoretiska aspekter 
 

Salutogena perspektivet och KASAM  
Denna studie har sin utgångspunkt i ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet 

bygger på begreppet Salutogenes som betyder hälsans ursprung. Begreppet myntades av den 

medicinske sociologen och professorn Aaron Antonovskys (1923-1994). En viktig del i det 

salutogena perspektivet är att förklara hälsa och vad som främjar den. Fokuset ligger på 

hälsobringande faktorer, det vill säga “friskfaktorer” snarare än på “riskfaktorer” (Gassne, 

2008).  

 

Ett nyckelbegrepp inom det salutogena perspektivet är Känsla Av sammanhang som förkortas 

Kasam. Antonovsky (1991) lyfter fram Kasam som ett övergripande begrepp som inringar i 

vilken grad en individ har förmåga att hantera livets oundvikliga svårigheter. En hypotes som 

Antonovsky framförde var att en person som har en måttlig eller stark Känsla av sammanhang 

har kapacitet att kunna handskas med de stressorer som hon utsätts för. Kasam kan också vara 

till hjälp när intresset ligger i att studera människans motstånds- och återhämtningsförmåga 

(Gassne, 2008).  

 

 

Kognitiv teori  
Kognitiva teorier handlar om tänkandet att bygga upp sin egen förståelse av omvärlden. 

Kognitiva teorier menar att det sker ett samspel av en människas mentala förmågor och 

dennes miljö. Det är inte handlingarna som är avgörande utan fokuset ligger på innebörden 

och meningen som man tillräknar dem. Till kognitiv teori kopplar man ofta en specifik 

människosyn. Denna människosyn bottnar i en humanistisk syn där man anser att människan 

är unik och att de inte finns någon annan med samma egenskaper, anlag, erfarenheter och 

attityder. Man menar att människan har en fri vilja och kan ta ansvar för sina handlingar. 

Människan söker mening och kan skapa mening i sitt liv. Människan är rationell och har 

motiv till sitt handlande. Människan använder sig av språket för att berätta sina känslor, men 

även för att få reda på vad andra människor tänker och känner. (Palm, 1994).  
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3. Tidigare forskning   
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör kreativt skapande och psykiskt 

mående. Vi har valt forskning som har direkt relevans för studiens syfte, samt forskning som 

beskriver begrepp såsom psykiskt mående. Avsnittet inleds med en presentation av det 

aktuella kunskapsfältet. Därefter följer forskning som är inriktad på tre områden: olika 

betydelser av kreativt skapande, att utöva kreativt skapande tillsammans samt kreativt 

skapande som behandling.   

 

 

Det aktuella kunskapsfältet   
Vid genomläsning av tidigare forskning upptäckte vi att den befintliga forskningen över 

ämnet kreativt skapande var omfattande. Även forskningen över ämnet psykiskt mående var 

genomgripande. Däremot fanns det mindre forskning som berörde relationen mellan kreativt 

skapande och psykiskt mående.  

 

Vi har totalt fått fram 761 träffar genom att söka på “kreativt skapande och psykiskt mående” 

på Google scholar. De uppsatser (Brorsson, 2009; Söderlind, 2010; Eriksson & Marntell, 

2009; Bousova, Cronqvist & Åkerborg, 2010) som ligger närmast vårt intresse har vidare 

undersökts. Vi fann att många uppsatser hade liknande referenser i ämnet och vi ansåg att 

några av dem kunde vara relevanta för vår studie. Vidare har vi läst abstracts från de 

artiklarna och valt ut de som tydligast belyser sambandet mellan kreativt skapande och 

psykiskt mående. En del av de artiklarna har lett oss in på databaser som vi inte skulle ha 

använt i vanliga fall, eftersom de inte har en direkt koppling till socialt arbete. Ett exempel på 

en sådan databas är PubMed. Den insamlingen har därmed gett oss ett varierat utbud av 

artiklar.   

  

Även databasen SocINDEX har använts för att hitta relevanta artiklar. Sökorden som 

användes var: creativity, adolescent, youth, wellbeing och social work. Allt från 4 till 212 

artiklar dök upp när vi sökte på sökorden. Därefter avgränsades sökningen ytterligare genom 

att välja de artiklar som var peer-reviewed. Efter en genomläsning av artiklarnas titlar och 

abstracts valde vi till sist de artiklar som var mest relevanta för studien.   

  
Nästan alla artiklar som vi använt oss av är från 2000-talet eftersom den forskning som vi vill 

ta del av tog fart under det seklet. En del av den forskning som vi har läst påpekar att det inte 

är förrän på senare år som forskare har börjat intressera sig för sambandet mellan kreativt 

skapande och psykiskt mående (Camic, 2008).   

  

  

Olika betydelser av kreativt skapande   
De positiva effekterna av kreativt skapande är något som vi har funnit återkommande i den 

forskning som vi har tagit del av. Bland annat Stuckey och Nobel (2010) talar om att olika 

konstformer kan främja människors mående och att kreativt skapande har teurapeutiska 

effekter. Detta tar sig uttryck genom att exempelvis musik, dans och bildkonst kan minska 

stress och depression samt lindra bördan av en kronisk sjukdom (Stuckey & Nobel, 2010). 

Även Graham-Pole (2000) menar att kreativt skapande bidrar med en form av läkningsprocess 

hos människor.   

  

Enligt Stuckey och Nobel (2010) är musik den mest utforskade konstformen. De skriver att 

musik har en lugnande effekt på människan. Musicerandet kan minska neurala aktiviteter i 



6 
 

hjärnan, vilket i sin tur minskar ångest och bidrar till att återställa immunsystemets effektiva 

funktion (Stucky & Nobel, 2010). Skudrzyk, Aloyzy Zera, McMahon, Schmidt, Boyne och 

Spannaus (2009) menar att musik kan ha en stor inverkan i människors liv och i deras 

sökande efter välbefinnande och läkning. Att utöva och att ta del av musik kan bidra till 

avslappning, uppmuntran, samt en emotionell beröring (Skudrzyk et al., 2009).  

  

Kreativt skapande kännetecknas ofta av en praktisk sysselsättning. Sysselsättning och aktivitet 

har visat sig ha stor betydelse i en individs liv. En sysselsättning är en målinriktad användning 

av tid som ger en individ mening och ett syfte. Det främjar mental hälsa och välbefinnande. 

Arbetsterapeuter brukar rutinmässigt uppmuntra individer att använda sina händer, sinnen och 

vilja för att påverka sin egen hälsa, självkänsla och självbestämmande. (Kannenberg, Amini & 

Hartman, 2016).  

  

Det är inte bara själva utövandet av kreativt skapande som har visat sig ha goda effekter, även 

att förmedla sitt kreativa skapande har en helande kraft (Skudrzyk et al., 2009). Konceptet 

“receiving through giving” är välkänt (Skudrzyk et al., 2009:258). Vidare menar Skudrzyk et 

al. (2009) att förmedling av sitt skapande kan ge en känsla av uppmuntran, acceptans och 

välbefinnande. Att dela med sig av tankar och upplevelser kring kreativt skapande kan även 

öppna upp för ett djupare personligt samtal. Att lyssna och stödja varandra bidrar till en 

känsla av tillhörighet (Skudrzyk et al., 2009).   

  

  

Att utöva kreativt skapande tillsammans   
Att utöva kreativt skapande tillsammans är något som har visat sig ha positiv inverkan på 

ungdomars relationer. Kreativt skapande främjar tillhörighet, acceptans och ömsesidighet i 

relationer. Goda relationer är betydelsefulla för ungdomars välmående och har god effekt på 

ungdomars sociala och akademiska framgångar. Att tillsammans utöva kreativt skapande, i 

grupp, kan bidra till sådana relationer. Detta sker genom att kreativa aktiviteter hjälper till att 

upprätthålla en vänskap och gynna sociala och relationella färdigheter. (Masten & 

Coatsworth, 1998).   

  

Skudrzyk et al. (2009) talar om att ungdomar som utövar kreativt skapande tillsammans, med 

hjälp av en kompetent vuxen, lär sig av varandra och med varandra. Denna lärdom gör att 

ungdomar blir mer uppmärksamma på skolan, deltar mer i diskussioner i klassrummet och 

förbättrar sina läsförmågor (Skudrzyk et al., 2009). Enligt Brigman och Cambell (2003) kan 

utövandet av det kreativa skapandet liknas vid ett grupparbete. Grupparbetet med ungdomar 

leder till förbättringar i relationer, personlig tillväxt och akademisk framgång. Enligt 

Skudrzyk et al. (2009) kan dessutom användningen av kreativa insatser i grupparbete ge en 

ännu större vinning. Vidare lyfter Skudrzyk et al. (2009) fram att kreativa insatser i 

grupparbete även bidrar till att ungdomar kan utveckla kognitiv kompetens, samt sociala 

färdigheter som är nödvändiga för framgång och välbefinnande. Denna form av grupparbete 

kan också hjälpa ungdomar att överföra sina färdigheter till andra akademiska, sociala och 

familjesituationer, vilket gör att vinsterna med ett kreativt skapandet sträcker sig över många 

områden (Skudrzyk et al., 2009).   

  

Ungdomar är en grupp som letar efter bekräftelse. När vuxna utövar kreativt skapande 

tillsammans med ungdomar uppstår det tillfällen och möjligheter till att bekräfta ungdomar i 

deras styrkor, insikter och förmågor. Kreativt skapande kan få ungdomar engagerade, 

fokuserade, glada, fnittriga och mer benägna att ta risker. Ungdomarna kan även bli bullriga, 
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frustrerade och utmana varandra. Allt bidrar till ungdomars personliga utveckling. (Skudrzyk 

et al., 2009).   

  

Musik kan användas för att nå ungdomar, både på ett kognitivt och känslomässigt plan. Själva 

processen med att framställa musik kan liknas vid den grupprocess som sker under tiden 

ungdomar musicerar. Ungdomarna som spelar i ett band bidrar med sitt eget instrument och 

sin egen musikalitet. Bandmedlemmarna kompletterar varandra och tillsammans så bildar de 

individuella prestationerna i bandet en slutprodukt. Denna slutprodukt blir större än de 

individuella rösterna. På samma sätt fungerar gruppen. Gruppmedlemmar ger sitt eget 

perspektiv och röst till gruppen, och alla dessa röster måste delas och höras för att 

slutresultatet ska vara fullständigt. (Skudrzyk et al., 2009).   

  

Många ungdomar som utövar kreativt skapande upplever att kreativt skapande är en aktivitet 

som de tycker om att göra, både ensamma och tillsammans med andra. Denna åsikt är 

gemensam för ungdomar, trots att deras sociala miljö, önskade framtida yrken och aktiviteter 

kan skilja sig åt. Kreativt skapande ger ungdomar en personlig tillfredsställelse. (Fletcher & 

Lawrence, 2017).  

  

 

Kreativt skapande som behandling   
Som tidigare nämnt har kreativt skapande visat sig ha goda effekter, både på ungdomars 

personliga plan och på gruppnivå. Trots detta skriver Devlin (2006) att det tog många år innan 

professionella började använda kreativt skapande och konst i terapeutiskt syfte. Konstterapi är 

ett sådant exempel som har introducerats och använts kliniskt av professionella sedan 90-talet 

(Devlin, 2006). Konstterapi har visat sig vara effektiv i behandlingsväg (Stucky & Nobel, 

2010). Även kreativa inslag i rådgivning har visat sig vara effektiva (Skudrzyk et al., 2009)   

  

Gällande behandling bland ungdomar så har det blivit en trend bland hälsovårdstjänster att 

flytta behandling av individer med psykiatriska sjukdomar från institutioner till en 

folkhälsomodell. Detta tar sig uttryck genom att professionella har sitt fokus på att utveckla 

och upprätthålla mental hälsa på gemenskap- och enskilda nivåer. Målet är att engagera barn 

och ungdomar på grupp- och enskilda nivåer för att främja, istället för att återställa, mental 

hälsa. Dessa strategier främjar psykisk hälsa, förbättrar sociala och emotionella kompetenser, 

underlättar intressen i lek, rekreation och fritid. Något som har visat sig vara särskilt effektivt 

är aktivitetsprogram som betonar utövande av olika konstformer. Aktivitetsprogrammen har 

en hälsofrämjande effekt och fungerar som en förebyggande intervention bland barn och 

ungdomar. (Arbesman, Bazyk & Nochajski, 2013).  
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4. Metod   
I detta avsnitt presenteras vilket tillvägagångssätt som använts för studien, val av 

metodologisk ansats, urval och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en etisk reflektion 

och metoddiskussion. I metoddiskussionen kommer även ett antal olika kvalitetsaspekter att 

belysas. Dessa är bland annat tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet.  

 
 

Metodologisk ansats  
Vårt val av metodologisk ansats är kvalitativ metod. Detta då kvalitativa metoder lämpar sig 

när man vill beskriva fenomen i deras kontext och för att få en fördjupad förståelse av ett 

fenomen. Denna fördjupade förståelse visar på hur människor begripliggör sitt sammanhang 

och hur de skapar mening (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta är det vi vill åstadkomma då 

vi undersöker ungdomar i deras sammanhang. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) ligger 

fokuset i en kvalitativ studie på processer och betydelser som inte kan mätas i förhållande till 

kvantitet, mängd, intensitet och frekvens.   

  

Vår studie präglas av en induktiv ansats, vilket innebär att våra empiriska observationer ligger 

till grund för studiens resultat och slutsats. En induktiv ansats betyder även att forskaren drar 

generella slutsatser utifrån en mängd unika fall. Forskaren utgår inte utifrån en teori, någon 

allmän regel eller sanning som vid en deduktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2015).   

 

 

Datainsamlingsmetod 

I studien används intervjuer som datainsamlingsmetod för att få svar på våra frågeställningar. 

Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) är intervjuer vanligt förekommande i kvalitativa studier. 

Vi använder oss utav semistrukturerade intervjuer som kännetecknas av att intervjuaren utgår 

från en intervjuguide (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver att en intervjuguide innehåller teman och huvudfrågor 

som formuleras innan intervjun. Studiens intervjuguide (se bilaga 2) bestod av fyra 

huvudteman: Betydelse och tankar - vilket bestod av generella frågor kring kreativt skapande 

och psykiskt mående, Inför utövande av kreativt skapande, Under utövande av kreativt 

skapande, samt Efter utövande av kreativt skapande. De tre sistnämnda temana riktade in sig 

på att ta reda på hur ungdomarna mår innan, under tiden och efter de har utövat kreativt 

skapande. Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) lämnar en semistrukturerad intervju utrymme 

att frångå intervjuguiden om intervjupersonen skulle ta upp oväntade intressanta ämnen. 

Intervjuaren är den som styr samtalet och fokus ligger på öppna frågor (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Under varje tema har vi två till fem huvudfrågor av öppen karaktär. En av 

dessa frågor är exempelvis: “Hur skulle du beskriva kreativt skapande?”. Intervjuguiden 

innehåller huvudfrågor som utgör en bas. När vi höll intervjuerna kunde vi frångå dessa dessa 

och ställa nya fördjupade frågor då ungdomarna talade om något som var av vikt för studien. 

Målet med en semistrukturerad intervju är att få intervjupersoner att reflektera över samma 

frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Frågorna och intervjun anpassades till den enskilda 

intervjupersonen. Detta kunde ta sig i uttryck i att vissa av ungdomarna var mer fåordiga och 

därmed behövde fler frågor för att öppna upp sig, medan andra ungdomar var mer talföra och 

kunde reflektera över studiens teman utan vår direkta styrning.   
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Urvalsförfarande 

Urvalet i studien består av ett målstyrt urval. Ett sådant urval innebär att enheter, vilket i den 

här studien består av intervjupersoner, väljs ut med direkta hänvisningar till de redan 

formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). De ungdomar som är inkluderade i studien 

anses ha en tillräcklig mognad för att kunna besvara de intervjufrågor som är utformade 

utifrån studiens syfte. Enligt Bryman (2011) genomförs målstyrda urval i en kvalitativ 

forskning normalt sätt på mer än en nivå. I denna studie utgörs den första nivån av en 

gymnasieskola, Midgårdsskolan. Den andra nivån av urvalet består av intervjupersoner från 

den aktuella skolan.   

 

Vi tog kontakt med en gymnasieelev, som blev studiens nyckelperson (Bryman, 2011). Vår 

nyckelperson frågade i sin tur sina vänner i klassen om de skulle kunna tänka sig att vara med 

i vår studie. Dessutom skapade nyckelpersonen en messenger-chatt med de tillfrågade 

klasskompisarna. Dagen efter att vi kontaktade vår nyckelperson besökte vi Midgårdsskolan. 

Vår nyckelperson ledde oss till skolans kafeteria där vi fick kontakt med elever från 

nyckelpersonens egna klass och parallellklass. Nyckelpersonen introducerade oss för 

eleverna, därefter informerade vi om vår studie och delade ut informationsbrev till de elever 

som visade intresse för att delta i studien. Vi hade också med oss en lista med förslag på dagar 

och tider för intervju. Tre elever, som också blev en fokusgrupp, skrev upp sig direkt på vår 

lista medan andra behövde fundera längre. Nyckelpersonen lämnade oss efter ett tag, sedan 

gick vi själva till den delen av skolan där dans- och teaterelever håller till. Vi hittade ett par 

lärare i en korridor och pratade med dem om att få intervjua elever från Dansprogrammet. De 

fick informationsbrevet och lovade att ta kontakt med oss via mail längre fram. Vi fick sedan 

en tanke om att få en direkt kontakt med eleverna genom att fånga upp dem i korridoren. Vi 

såg oss omkring i korridorerna och hittade en grupp danselever. På samma sätt som tidigare 

berättade vi om vår studie och delade ut informationsbrev. Hela gruppen på sex danselever 

visade intresse för att delta i studien. En tjej från gruppen tog ansvar för att vara 

kontaktperson och skrev upp sina kontaktuppgifter på listan. Slutligen satte vi upp vår 

intervjulista på en av skolans anslagstavlor. På det sättet fick vi med oss ytterligare tre 

intervjupersoner. Totalt höll vi fem intervjuer. En intervju var med en fokusgrupp på tre 

personer och resterande intervjuer var enskilda. Vi intervjuade sex elever från tredje året på 

Musikprogrammet och en elev från tredje året på Dansprogrammet. Tanken från början var att 

vi skulle ha två fokusgrupper, men eleven från Dansprogrammet kom ensam på grund av att 

klasskompisarna hade fått förhinder. Fem intervjupersoner var tjejer och resterande två var 

killar.   

 

 

Intervjuerna 
Alla intervjuer genomfördes i trygga miljöer på Midgårdsskolan. Vi höll några intervjuer i ett 

av skolbibliotekets grupprum och de dagar som grupprummet var fullbokat fick vi söka oss 

till andra ställen på skolan. Med hjälp av skolans lärare fick vi tillgång till ett par övningsrum 

där vi kunde hålla resterande intervjuer. En del övningsrum kunde upplevas som lite röriga 

med utspridda instrument och notställ. Vi försökte därför möblera rummen på ett tilltalande 

sätt inför varje intervju och tänkte även igenom hur vi skulle placera oss i förhållande till 

intervjupersonen. Vi valde att hålla intervjuerna på ungdomarnas skola för att det skulle vara 

enkelt för ungdomarna att delta i studien, samt för att skolan är en plats som är välkänd för 

ungdomarna vilket vi hoppades skulle bidra med en känsla av trygghet för dem.   
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Inför varje intervju tog vi kontakt med intervjupersonen för att meddela om rum och tid för 

intervjun. Under intervjuerna var vi alltid två som intervjuade. Syftet var att det skulle skapa 

en trygghet för eleverna. De enskilda intervjuerna var drygt 30 minuter långa. Den längsta 

intervjun som vi genomförde var med en fokusgrupp på tre personer och tog 60 minuter. När 

vi träffade våra intervjupersoner uppfattade vi att en del av dem var nervösa eller kom med 

andan i halsen på grund av stress. Vi ville ge intervjupersonerna ett harmoniskt intryck och 

började alltid varje träff med lite småprat. Dessutom bjöd vi på fika.  

  

Efter en tid av småprat gick vi igenom ramarna för intervjun, såsom exempelvis tidsramen. 

Därefter informerade vi om studien. I samband med detta fick intervjupersonerna skriva under 

en samtyckesblankett för att säkerställa att de samtyckte till deras medverkan i studien (se 

bilaga 3). Vi frågade intervjupersonerna om det var okej för dem att vi spelade in intervjun, 

vilket samtliga svarade ja på. För att kunna analysera intervjuerna i textformat transkriberades 

intervjuerna vid ett senare tillfälle.  

 

 

Konventionell innehållsanalys   
Det finns olika analysmetoder som kan användas för att på ett systematiskt sätt gå igenom en 

studies insamlade material. En sådan metod är innehållsanalys. Enligt Watt Boolsen (2007) 

används innehållsanalys då det gäller att analysera dokument och texter. Hsiu-Fang och 

Shannon (2005) delar därefter in kvalitativa innehållsanalyser i tre olika perspektiv: 

konventionell innehållsanalys, riktad innehållsanalys, samt summerande innehållsanalys. 

Denna studies analysmetod utgörs av en konventionell innehållsanalys. Med konventionell 

analys avses en förutsättningslös kodning av det empiriska materialet. Det vill säga kodning 

som inte utgår från förbestämda kategorier. Den präglas av en induktiv ansats, och liknar det 

analysförfarande som tillämpas inom analysmetoden grounded theory (Hsiu-Fang & Shannon, 

2005). En sådan innehållsanalys resulterar först och främst i begreppsutveckling och modeller 

och inte teoriutveckling (Isaksson, 2009). En konventionell analys består av olika steg. Det 

första steget är att läsa igenom materialet flera gånger. Därefter kodas meningsbärande 

enheter. Nästa steg är att kategorisera koderna för att finna övergripande kategorier och 

slutligen ett tema (Isaksson,  2009).  

 
(Figur 1: Figuren beskriver de olika stegen i analysprocessen)   
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Efter transkribering påbörjas kodningen av materialet. Hela kodningsprocessen gjorde vi 

tillsammans. Enligt Watt Boolsen (2007) innebär kodning att klassificera, att dela upp 

materialet i mindre delar utifrån vissa bestämda principer. I och med att studien bygger på en 

förutsättningslös kodning innebär det att vi som forskare försökte vara så öppna och 

förutsättningslösa som möjligt under analysarbetet och inte vara medvetet styrda av några 

teorier. Detta knyter an till studiens induktiva ansats. Tillsammans läste vi igenom materialet 

och markerade vissa delar i intervjuerna som var särskilt intressanta, så kallade 

meningsbärande enheter (Watt Boolsen, 2007). Därefter skrev vi in koder vid varje 

meningsbärande enhet. En kod kan beskrivas som en etikett som beskriver den 

meningsbärande enheten (Watt Boolsen, 2007). Vid kodningen ser forskaren till det manifesta 

i innehåller, det vill säga det uppenbara som uttrycks i texten (Watt Boolsen, 2007). För att få 

en översikt skrev vi ned koderna på papperslappar som vi sedan placerade ut på ett bord. 

Sedan gick vi igenom samtliga koder för att urskilja mönster i materialet och kategorier som 

koderna kunde ingå i. En kategori innebär en grupp av flera koder som har ett liknande 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2003). Kategorier skapas utifrån det latenta, det vill säga 

det underliggande i materialet (Watt Boolsen, 2007). Tre kategorier skapades: Beskrivningar 

av psykiskt mående, Drivkrafter till att utöva kreativt skapande, samt Olika betydelser av 

kreativt skapande. Då kategorierna var formulerade påbörjades arbetet att identifiera ett tema. 

En studies tema utgörs av den ”röda tråden” eller underliggande meningen i datat som 

återkommer i kategori efter kategori (Graneheim & Lundman, 2003).   

 

       Manifest nivå                              Latent nivån  

 

Meningsbärande enheter 

“Nu kan jag känna när jag 

målar att jag inte är lika 

bra som alla andra.” 

Kodord 

Jämförelse 

  

Kategori 

Olika betydelser av     

 kreativt skapande 

Tema 

  

Den dualistiska 

betydelsen av det 

kreativa skapandet 

“Drivet är väl ofta att jag 

vill vara så bra som jag kan 

va.” 

  

Strävan 

  

Egna 

förutsättningar 

Drivkrafter till att utöva 

kreativt skapande 

  

“Jag tänker ofta fort på 

psykisk ohälsa.” 
Psykisk ohälsa Beskrivningar av 

psykiskt mående 

  

 

(Figur 2: Figuren visar ett exempel på kodningsschema) 

 

Temat skapas utifrån det latenta i materialet (Watt Boolsen, 2007). För att identifiera temat 

reflekterade vi över kategorierna och sökte efter en gemensam underliggande mening i 
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materialet. Studiens röda tråd utgörs av att intervjupersonerna uttryckte tudelade meningar 

kring kreativt skapande. Samtliga intervjupersoner talade om kreativt skapande som något 

glädjefyllt och som de trivdes med att utöva, men samtidigt berättade många att kreativt 

skapande var förknippat med prestation och krav. Därmed kom vi fram till studiens tema: Den 

dualistiska betydelsen av det kreativa skapandet.  

            

 

Vår förförståelse   
Intresset för ämnet härstammar från att vi själva utövar kreativt skapande på olika sätt och 

upplever att det har goda effekter på vårt egna välbefinnande.  

 

I studien har vi försökt att ha ett öppet sinne och inte ha förutfattade meningar om det material 

som samlats in. Dock är det omöjligt för oss att avlägsna de kunskaper och föreställningar 

som vi redan har inom om det aktuella området. Dessa bär vi med oss. Vi har båda gått på 

Midgårdsskolan under vår gymnasietid och en av oss gick ett estetiskt program med musik 

som inriktning. Därmed hade vi båda en föreställning om hur intervjupersonernas vardag såg 

ut och en viss förförståelse innan intervjuerna. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är en bra 

inställning att man som forskare ska  ha ett öppet sinne, snarare än ett tomt huvud. Viktigt är 

dock att man är medveten om sin förkunskap och hur den påverkar forskningen. 

  

Utifrån att studiens syfte är av analytisk karaktär, samt att studien har en kvalitativ ansats får 

vi som forskare en central roll i analysarbetet. Våra egna erfarenheter, kunskaper och 

bakgrunder ligger till grund för de kategorier som vi har skapat. Därmed genomsyras arbetet 

av vår egen subjektivitet. Enligt Fejes och Thornberg (2015) behöver en sådan subjektivitet 

dock inte innebära att studiens resultat blir sämre. Däremot innebär det att forskaren inte har 

en otolkad bild av verkligheten, utan att forskaren tolkar den på sitt sätt.   

   

  

Forskningsetiska överväganden  
Vi är medvetna om att vi har valt ett ämne som kan vara känsligt för ungdomarna. Här syftar 

vi framför allt på att ungdomarna utlämnar en del av sig själva när de delar med sig av sina 

tankar och känslor kring sitt psykiska mående. Vi har hela tiden haft ungdomarnas integritet i 

åtanke under vår arbetsprocess. Detta har visats i det skriftliga informationsbrevet (se bilaga 

1), i genomförandet av intervjuerna och i bearbetning av materialet.  

 

Vi har integrerat de fyra etiska grundkraven inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning i vårt informationsbrev. Ett av kraven är informationskravet som innebär att 

forskningsdeltagarna ska få information om vad studien syftar till, hur den kommer att 

genomföras och hur data kommer att samlas in. Detta krav behövs för att samtyckeskravet ska 

kunna uppfyllas. I etikprövningslagen (2003:460) anges att den som fyllt 15 år inte behöver 

vårdnadshavarens samtycke till forskningen. Den specifika åldersgränsen har därmed 

inneburit att vi inte har behövt begära samtycke från ungdomarnas vårdnadshavare.  

 

De potentiella deltagarna kan troligtvis inte ge sitt samtycke förrän de förstår vad som 

förväntas av dem och vad de tackar ja till (Kalman & Lövgren, 2012). Våra intervjupersoner 

har, genom informationsbrevet, fått information om hur länge vår intervju max kommer att 

pågå, vad vi är intresserade av att veta samt på vilka sätt de som intervjupersoner är viktiga 

för vår studie. De fick även skriva på en samtyckesblankett.    
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Forskningsdeltagarna bör också få veta om det finns några risker med att delta i studien och 

vem som är ansvarig för studien. Som forskare är det även viktigt att informera om vilka 

åtgärder som kommer att vidtas för att forskningsdeltagarna inte ska kunna bli igenkända. 

Framför allt bör det framgå i informationen att deltagandet är frivilligt och att deltagarna har 

rätt till att avbryta sin medverkan (Kalman & Lövgren, 2012). Informationskravet och 

samtyckeskravet bildar tillsammans begreppet informerat samtycke. Tanken bakom 

informerat samtycke är att värna om individens integritet och självbestämmanderätt (Kalman 

& Lövgren, 2012). I vårt informationsbrev har vi framfört att intervjupersonerna när som helst 

kan avbryta sin medverkan och att de har rätt till att inte svara på någon enskild fråga. Detta 

förtydligades även under själva intervjutillfället.   

  
Forskaren har även ett ansvar att skydda forskningsdeltagarna och se till att de känner en 

trygghet i att delge sina erfarenheter och tankar. Tryggheten kan leda till ett fylligare material 

som speglar öppenhet och ärlighet hos deltagarna. Målet är att forskaren ska ge dem största 

möjliga konfidentialitet. Forskaren kan uppfylla konfidentialitetskravet genom att vara 

noggrann med hanteringen av all data som samlas in. Vidare bör forskaren tänka igenom hur 

det insamlade materialet ska förvaras och hur resultaten presenteras (Kalman & Lövgren, 

2012). Förtroendet mellan oss och våra intervjupersoner är betydelsefullt, därför har vi 

understrukit att vi ska värna om deras integritet. Vi har bland annat formulerat i 

informationsbrevet att vi inte kommer att använda intervjupersonernas riktiga namn, eller ta 

med andra uppgifter som kan spåras till dem.   

  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in enbart får användas för forskning 

(Kalman & Lövgren, 2012). Vi har varit tydliga med att informera våra intervjupersoner om 

vad materialet kommer att användas till. Detta framfördes under själva intervjutillfället. Vi 

informerade att uppsatsen skulle kunna publiceras på databasen DIVA och vi lyfte även fram 

vad vi vill åstadkomma med vår studie. Vi förklarade också att allt insamlat material, såsom 

transkriberingar och inspelningar, enbart kommer att nyttjas av oss och förvaras på ett säkert 

ställe.  

  

  

Metoddiskussion  
Inom kvalitativ forskning finns det tre kvalitetsbegrepp att ta hänsyn till. Dessa begrepp är 

följande: pålitlighet, tillförlitlighet samt överförbarhet (Bryman, 2011). 

 

Pålitlighet handlar om i vilken grad data ändras över tid och hur forskarens beslut förändras 

genom analysprocessen (Bryman, 2011). Kvalitativa analyser kritiseras ofta för att vara 

subjektiva i och med att det är forskaren själv som bestämmer var fokuset ska ligga (Watt 

Boolsen, 2007). Vi har försökt vara observanta på detta under analysprocessen genom att 

ständigt fråga oss själva om våra tolkningar i analysen är rimliga. Detta gällde inte minst då vi 

framställde studiens resultat. När vi sammanställde resultatet utifrån våra koder och kategorier 

gick vi kontinuerligt tillbaka till de transkriberade intervjuerna för att säkerställa att vi hade 

förstått koderna och sammanhanget på rätt sätt. Hela analysarbetet har vi framställt 

tillsammans för att nå en samstämmighet och för att hjälpas åt med att vara uppmärksamma 

på våra eventuella felaktiga tolkningar. 

 

Tillförlitlighet är ett ett mått på hur väl data och analysprocessen hänger ihop med studiens 

fokus. Fokuset utgörs bland annat av studiens syfte, frågeställningar och urval (Bryman, 

2011). I kvalitativa studier kan tillförlitligheten höjas vid användning av en semistrukturerad 

intervju. Detta då en semistrukturerad intervju säkerställer att intervjun håller fokus på 
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studiens ämne. En semistrukturerad intervju säkerställer även att samtliga intervjupersoner får 

svara på samma frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom att intervjuguidens frågor 

baserades på studiens syfte och frågeställningar kunde vi som intervjuade och 

intervjupersonerna hålla fokus på ämnet. En nackdel med semistrukturerad intervju är att 

forskaren hela tiden behöver vara på sin vakt för att se till att intervjupersonen inte fastnar 

inom vissa områden. Forskaren har därmed ett större ansvar att hålla intervjun inom rätt ämne 

i och med att intervjuguiden inte är så strikt utformad. Denna form av intervju förutsätter 

också att öppna frågor ställs till intervjupersonen (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Vi har ibland upplevt svårigheter med att ställa öppna följdfrågor till våra intervjupersoner, 

vilket i vissa fall har lett till att vi påverkat intervjupersonernas svar i en större utsträckning än 

vad vi ville från början. Vi upplevde även att det var en större utmaning att intervjua en 

fokusgrupp, på tre intervjupersoner, i jämförelse med enskilda. De positiva aspekterna med att 

intervjua en fokusgrupp var gruppens samtalsdynamik. Intervjun upplevdes mer som ett 

avslappnat samtal mellan tre vänner. Samtidigt kunde vi märka att fokusgruppen tenderade att 

sväva iväg från ämnet då och då.  Detta resulterade i att intervjun drog ut på tiden och att vi 

inte kunde följa intervjuguiden på ett lika strikt sätt som i de andra intervjuerna.  

 

I våra intervjuer upplevde vi att intervjupersonerna uppfattade vissa av våra frågor olika, 

vilket resulterade i väldigt olika svar. Detta innebar att vi inte använde dessa svar eftersom vi 

inte kunde säkerställa att intervjupersonerna talade om samma ämne.  I efterhand anser vi att 

vi hade kunnat göra en pilotstudie för att testa våra frågor. På så vis hade vi kunnat försäkra 

oss om att frågorna var begripliga och att de uppfattades likadant oavsett intervjuperson. 

Andra aspekter som har tagits i beaktning då det gäller studiens tillförlitlighet är att vi under 

intervjuerna försökte undvika ledande frågor, att intervjuerna spelades in samt att 

intervjuguiden är bifogad som en bilaga i vårt arbete så att läsaren kan ta ställning till dess 

tillförlitlighet. För att höja studiens tillförlitlighet reviderade vi studiens frågeställningar, efter 

analysen, för att bättre passa ihop med materialet och resultatet. I och med denna revidering 

hänger intervjuguidens teman inte ihop med studiens nuvarande frågeställningar, men 

essensen i intervjuguiden är fortfarande kopplad till studiens nuvarande syfte och 

frågeställningar.  

 

Studiens överförbarhet rör den mån resultatet kan nyttjas och överföras till bland annat andra 

studier, sammanhang och grupper (Bryman, 2011). I kvalitativa studier används begreppet 

analytisk generalisering. Analytisk generalisering innebär “en reflekterad bedömning av i 

vilken mån som resultaten från en viss undersökning kan vara vägledande för vad som kan 

inträffa i en annan situation” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 39). Därmed kan resultat i 

kvalitativa studier vara vägledande i andra fall, utanför den specifika studien. Vad gäller 

studiens analytiska generaliserbarhet så skulle studiens resultat kunna generaliseras till 

liknande estetiska skolor. Dessutom samstämmer studiens empiriska material till stor del med 

tidigare forskning.   

 

Vår ursprungliga idé med studien var att undersöka en verksamhet som hade en koppling till 

socialt arbete, som främjade ungdomars psykiska mående och som inkluderade kreativt 

skapande. Vi använde söktjänsten Google för att söka om det fanns några verksamheter som 

uppfyllde dessa kriterier, men vi kunde inte hitta så många verksamheter inom Umeå 

kommun som hade en sådan tydlig koppling mellan kreativt skapande och ungdomars 

psykiska mående. De få verksamheter vi hittade hade inte möjlighet att bidra med 

intervjupersoner till studien. Antingen utgjordes verksamhetens målgrupp av en känslig 
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grupp, såsom exempelvis hemmasittare som inte mår bra av att medverka i en studie, eller så 

var verksamhetens ungdomarna inte intresserade av att medverka i studien.   

  

Studiens urval kan diskuteras då urvalet inte är en homogen grupp vad gäller 

intervjupersonernas estetiska inriktning. Som tidigare nämnt utgörs studien av sju elever som 

alla går tredje året på gymnasiet. Nackdelen med att samtliga intervjupersoner går tredje året 

på gymnasiet är att det inte blir en spridning i urvalet. Detta kan samtidigt ses som en fördel 

utifrån att urvalet därmed utgörs av en åldershomogen grupp.  

  

I resultatdelen kommer det att framgå att resultatet fick en annan riktning än vi hade tänkt oss. 

Det gjorde att vi valde att se över det aktuella kunskapsfältet än en gång. Detta i syfte att få en 

bredare bild av ämnet och ta del av tidigare forskning som framhåller det kreativa skapandets 

negativa effekter. För att göra detta gick vi in på databasen socINDEX, samt Google scholar. 

Där sökte vi på termerna creativity, negative effects, adolescents och young adults, samt 

motsvarande termer på svenska. Dock fann vi inga artiklar som hade direkta hänvisningar till 

vårt syfte. Därmed innefattar vår tidigare forskning endast artiklar som beskriver det kreativa 

skapandets positiva effekter.   

 

Ansvarsfördelning  
Vår målsättning har varit att utföra arbetet tillsammans i så hög grad som möjligt. Vi har 

planerat arbetet tillsammans från start och har bollat tankar med varandra under hela 

arbetsprocessen. Alla avsnitt är utformade av oss båda. Ett par gånger har vi valt att tydligt 

dela upp arbetet mellan oss för att bli mer tidseffektiva. Transkriberingen och 

sammanställningen av resultatet är två exempel på moment där vi haft en tydlig uppdelning. 

Arbetet har enbart utförts på separata håll några enstaka gånger, i synnerhet när en av oss 

blivit sjuk eller haft ett deltidsjobb att ta hand om. Vi har varit noggranna med att ge varandra 

feedback och har även diskuterat avsnitten i efterhand. Slutligen har vi granskat hela arbetet 

tillsammans.  
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5. Resultat 1  
 

Beskrivningar av psykiskt välbefinnande 
I följande avsnitt presenteras studiens mest framträdande resultat vad gäller 

intervjupersonernas beskrivningar av psykiskt välbefinnande. För att kunna förstå 

ungdomarnas tankar kring relationen mellan kreativt skapande och psykiskt välbefinnande 

behöver ungdomarnas uppfattningar om psykiskt välbefinnande definieras. Som det framgår 

av citatet nedan så talade intervjupersonerna om att psykiskt välbefinnande och mående ofta 

förknippas med psykisk ohälsa. Detta eftersom att psykisk ohälsa är ett sådant utbrett ämne i 

dagens samhälle.   

  

Psykiskt mående kan ju verkligen vara typ allt, men det är ju väldigt förknippat med att inte 

må bra. Så fort man pratar om psykiskt mående så tänker man ju på psykisk ohälsa, jag gör 

det i alla fall. (IP 2)  

  

De flesta markerade också att psykiskt välbefinnande egentligen inte bara handlar om 

negativa känslor. Som en av intervjupersonerna uttryckte det så kan psykiskt välbefinnande 

ses som ett spektrum som inrymmer både negativa och positiva känslor. 

  

Jag tänker ofta fort på psykisk ohälsa, men det tänker jag har att göra med världen vi lever i 

idag. Det handlar väldigt ofta om just ohälsan och att den får ta plats, vilket är bra. Men det 

blir också att man tappar bort att psykiskt mående är ett spektrum. (IP 4)  

  

Som citaten ovan visar så verkar intervjupersonerna vara medvetna om att psykiskt 

välbefinnande och mående ofta förknippas med psykisk ohälsa, samtidigt som de själva har en 

nyanserad syn på psykiskt välbefinnande som inbegriper såväl psykisk hälsa som ohälsa.   
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6. Resultat 2 
 

Drivkrafter till att utöva kreativt skapande  
Följande resultat redogör för de drivkrafter som intervjupersonerna talade om till varför de 

utövar kreativt skapande. Samtliga intervjupersoner talade om drivkrafter i någon form. 

Drivkrafterna varierade för de olika intervjupersonerna och samtliga drivkrafter kommer 

beskrivas under detta tema. Till de mest framträdande drivkrafterna hör: Unikt kreativt 

skapande, Kravlöst, Strävan efter utveckling, Verklighetsflykt, Meningsfullhet, Behandling 

och bearbetning, Inspiration, samt Identitet.   

  

Unikt kreativt skapande   

Då intervjupersonerna talade om kreativt skapande så var det många som beskrev det som ett 

unikt kreativt skapande som är personligt för dem. Intervjupersonerna menade att ingen kan 

skapa något som är en kopia utav någon annans skapande, utan att alla utövare skapar sitt 

unika uttryckssätt. Intervjupersonerna menade att de använder sina egna känslor i sitt kreativa 

skapande, vilket gör att skapandet blir unikt.   

  

När jag skapar något, så ser jag det bara som att jag uttrycker det jag har inom mig. Jag gör 

verkligen det. Det har jag alltid känt med mitt skapande. Allt jag vill är att få kanalisera mina 

känslor.  (IP 1)   

  

Intervjupersonerna talade även om kreativt skapande som ett forum där de kan vara 

innovativa och själva kan bestämma och styra. Detta motiverade intervjupersonerna och blev 

därmed en drivkraft.   

  

Kravlöst   

Kreativt skapande som en kravlös arena är något som flera intervjupersonerna beskrev som en 

drivkraft till varför de vill utöva kreativt skapande. En intervjuperson beskrev att hon 

upplever att hennes kreativa skapande är mer kravlöst då hon målar, än om hon spelar musik. 

Detta då hon går Musikprogrammet på gymnasiet. Därmed blir musiken kopplad till krav för 

henne i och med att hon blir betygsatt.   

  

De senaste veckorna bara så har jag börjat måla ganska mycket igen och det blir just det här 

kravlösa skapandet eftersom att jag inte går bild. (IP 3)   

  

Strävan efter utveckling  

En strävan efter utveckling i det kreativa skapandet är ytterligare en drivkraft som 

intervjupersonerna uttryckte. Många berättade att de vill göra så bra ifrån sig som möjligt, 

utifrån sina egna förutsättningar.   

  

Drivet är väl ofta att jag vill vara så bra som jag kan va. (IP 4)  

  

Jag gillar projekt och jag gillar att sätta mål. Jag gillar att få resultat, även fast resultatet 

inte blir jättebra så vet jag liksom att nästa gång ska jag försöka göra det bättre. (IP 7)  

 

Det sista citatet ovan handlar om en intervjupersons tankar om att exempelvis vara mottaglig 

för kritik i syfte att bli bättre på ett musikaliskt plan. De allra flesta berörde att de vill att 

slutprodukten ska vara av hög kvalitet, därför vill de utveckla deras kreativa hantverk.   
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Verklighetsflykt   

En annan drivkraft som några av intervjupersonerna framhöll var att kreativt skapande kan 

verka som en verklighetsflykt. En intervjuperson beskrev att detta visar sig genom att hon kan 

gå in i en kreativ bubbla och stänga ute världen utanför.   

  

Igår hade vi balettlektion. I skolan just nu så har vi jättemycket och då att liksom kunna 

stänga av så fort typ, det är ganska skönt. Då handlar det om att skapa någonting här och nu. 

(IP 4)  

  

En annan intervjuperson beskrev en jobbig period i dennes liv, då en närgående hade gått bort. 

Att utöva kreativt skapande agerade som en flykt för honom under denna jobbiga tid.   

  

Meningsfullhet   

Att det kreativa skapandet resulterar i en produkt som skaparen själv ser som betydelsefull är 

en drivkraft som flera intervjupersoner talade om.   

  

Jag tänker väl mycket på att skapa nåt som ingen annan har gjort och liksom skapa nåt som 

man själv känner betyder någonting. För att göra nåt utan nån slags botten känns lite platt.  

(IP 5)   

  

En annan intervjuperson beskrev musiken som väldigt meningsfull i hennes liv. Inte minst 

under en jobbig period under hennes högstadietid då hon blev mobbad. Att få utöva kreativt 

skapande under skoltid var det hon såg fram emot på skolan.   

  

Bara att det fanns en musiklektion på högstadiet att se framemot var det som gjorde att jag 

höll mig kvar i skolan, annars hade jag typ “dropped out”. (IP 6)  

  

Det som var gemensamt för de intervjupersoner som talade om kreativt skapande och 

meningsfullhet var att de menade att det finns något större bakomliggande som ligger till 

grund för skapandet. Detta kunde exempelvis vara en specifik händelse eller skaparens egna 

känslor.   

  

Behandling och bearbetning    

Flera intervjupersoner talade om kreativt skapande som en behandling där de får möjlighet att 

bearbeta känslor och svåra händelser som har skett i deras liv. Dessa händelser kunde 

exempelvis vara en bortgång av en närstående, en period av att ha blivit mobbad i skolan, 

eller bråk med sina föräldrar. I citatet nedan framkommer att dans fick fungera som ett icke-

verbalt uttrycksmedel och vara en typ av fristad. 

  

Jag skulle säga att det är där som jag hittar en fristad på något sätt, och ett lugn. Eller 

kanske mer en ”okejighet” med de här känslorna. Jag har oftast väldigt svårt att verbalt 

uttrycka vad jag känner. I alla fall med vissa känslor. Då är det skönt att ha något för mig 

själv. Det är klart när någon ser mig dansa så är det inte som de tänker: “oj, vad ilsken hon 

är”. Man kanske inte kan förstå det utifrån, men just för mig att det är som en output, eller 

vad man ska säga. Efteråt så kan jag ändå känna att det är okej att jag känner såhär. (IP 4)  

  

Tre intervjupersoner berättade att de har testat att gå till en kurator under perioder då de har 

mått dåligt och varit i behov av bearbetning. Alla tre intervjupersoner beskrev dock att 

kuratorn inte hjälpte dem i deras mående. En intervjuperson menade att anledningen till detta 

var att hon hade svårt att uttrycka sig verbalt och att det resulterade i att det kändes jobbigt att 
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tala med kuratorn. Genom kreativt skapande så kunde hon istället dela med sig av sina känslor 

och förmedla det till andra på ett subtilt sätt. Detta fungerade som en bearbetning, samtidigt 

som hon fick utlopp för sina känslor. Två intervjupersoner beskriver musikens terapeutiska 

förmåga på följande sätt:   

  

Det har hänt liksom att jag har bråkat med mina föräldrar och det har fått mig att må må 

jätte, jättedåligt. Jag har försökt prata med en kurator, men kuratorn hjälper inte till på nåt 

sätt. Så den enda utvägen blir musik. Det känns som att det har räddat mig många gånger. 

Både skapande och lyssnande på musik. Det känns som en bra medicin för mig. Jag brukar 

somna till musik, jag brukar springa till musik. Till vad som helst, liksom. Det blir som min 

behandling.  

(IP 5)  

  

 Att få skriva en låt och få ner mina känslor blir terapeutiskt för mig. Jag har testat att gå till 

kurator och psykolog, men det är inget som funkar lika bra som musiken. (IP 6)  

  

Inspiration  

Intervjupersonerna var eniga om att inspiration är en viktig beståndsdel i det kreativa 

skapandet. Inspirationen kunde fungera som en drivkraft för intervjupersonerna. 

Intervjupersonernas inspiration kom från olika håll; exempelvis från artister som 

klasskompisar har tipsat om eller från den omgivande miljön. Citatet nedan är ett exempel på 

att inspiration kunde fungera som en drivkraft i skapandet. Vi ställde frågan: “Vad är det som 

driver dig när du skapar?” och fick följande svar:  

  

Inspirationer, alltså artister. Jag gillar att bli inspirerad av färger, ord, bilder, människor och 

händelser. Jag skriver många låtar som har med mina känslor att göra också. (IP 7)    

 

Identitet  

Många intervjupersoner berättade att de har utövat kreativt skapande redan från barndomen. I 

och med detta har det kreativa skapandet blivit en del av dem själva. Det har sedan blivit 

naturligt för ungdomarna att fortsätta i det kreativa spåret när de valt gymnasieprogram.   

En intervjuperson betonade vad som hände med henne när hon inte kunde uttrycka sin 

kreativa sida under en period:  

  

Jag kunde inte vara mig själv helt och hållet. Det var som att jag inte var sann mot mig själv, 

att jag inte kunde vara mitt sanna jag. (IP 6)  

  

En drivkraft till att utöva kreativt skapande kan alltså vara att få uttrycka sin kreativa sida som 

är en del av ens identitet, vilket en intervjuperson talade om i citatet nedan.  

  

Musik har alltid varit en del av mig och att få uttrycka mig kreativt är väldigt viktigt för mig.  

(IP 6)   
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7. Resultat 3  
 

Olika betydelser av kreativt skapande  
Under studiens intervjuer belyste intervjupersonerna olika betydelser av kreativt skapande. Vi 

har delat upp dessa betydelser i tre huvudteman: Positiv betydelse, Negativ betydelse, samt 

Dualistisk betydelse. Under dessa teman beskrivs specifika betydelser som intervjupersonerna 

talade om. Betydelserna är följande: Utlopp för känslor och tankar, Känsla av frihet, Känsla 

av glädje, Känsla av lättnad, Känsla av stolthet, Bekräftelse, Press inifrån och utifrån, Att 

uppnå känslan av att vara tillfreds, Att utöva kreativt skapande tillsammans, samt 

Jämförelse.   

  

  

Positiv betydelse   
De betydelser av kreativt skapande som ingår i temat positiv betydelse kännetecknas av att de 

ger intervjupersonerna goda känslor och effekter.  

  

Utlopp för känslor och tankar  

En betydelse av kreativt skapande som alla intervjupersoner mer eller mindre berörde var att 

kreativt skapande var ett sätt för dem att få utlopp för sina känslor och tankar. Många 

berättade också att de värdesätter att använda sina känslor i sitt skapande, för att sedan 

förmedla dem till andra genom ett kreativt uttryckssätt. Citaten nedan beskriver två 

intervjupersoners resonemang kring kreativt skapande och dess betydelse.   

  

Jag tror att man ändå kan sammanfatta det som att när man vill uttrycka känslor, vad det än 

är, både i det stora och det lilla. (IP 1)  

  
Asså för mig så är det ett sätt att få ut mina känslor och tankar, för jag känner inte att jag kan 

få ut det på något annat sätt än att liksom göra någonting kreativt. (IP 7)  

  

Känsla av frihet  

En annan betydelse som var genomgående i många av intervjuerna var att intervjupersonerna 

beskrev att de upplevde frihetskänslor vid utövandet av kreativt skapande. Denna 

frihetskänsla bottnade bland annat i att de själva kunde styra över skapandet. 

Intervjupersonerna menade att ingen kan komma och berätta hur de skulle skapa utan att det 

är något som de bestämmer själva. En intervjuperson uttryckte att kreativt skapande är som en 

kreativ bubbla där hon kan vara fri. På frågan om vad man värderar mest när det kommer till 

kreativt skapande så svarade en intervjuperson enligt följande:   

  

Friheten. Att jag får göra som jag vill. Att ingen kan komma och säga att det är bra eller 

dåligt för det jag skapar är unikt. (IP 6)  

  

Friheten att kunna uttrycka sig på ett fritt sätt genom kreativt skapande, är något som många 

intervjupersoner talade om. En annan intervjuperson berättade att friheten att få uttrycka sig 

genom sång är viktig för hennes identitet.   

  

Kreativt skapande är frihet för mig. Som en fristad. Att få möjlighet att uttrycka den delen av 

mig, det är min identitet. Det är inte ”bara” att jag är bra på att sjunga, det är mer än så. Att 

få utlopp för mina egna känslor och få förmedla det till andra är viktigt för mig. (IP 6)  
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Egen kontroll är ett exempel på hur intervjupersonernas frihet kan synliggöras. Gällande egen 

kontroll frågade vi våra intervjupersoner vad de värdesätter mest när det kommer till kreativt 

skapande, varpå en intervjuperson svarade följande:   

  

Men att det är typ mitt, att jag kan göra vad jag vill och styra det själv… och att jag kan göra 

vad som helst, eller det känns typ lite så. Jag kan göra många olika saker kreativt.  

(IP 4)  

 

Känsla av glädje  

Förutom en känsla av frihet kom det också fram i intervjupersonernas resonemang att kreativt 

skapande inger en känsla av glädje hos dem. Intervjupersonerna lyfte fram att de känner 

glädje när de får utöva kreativt skapande. Glädjen kommer också när ungdomarna får vara 

kreativa tillsammans. Att musiken ska låta perfekt kan en del gånger ha en mindre betydelse. 

Intervjupersonerna uttryckte att glädjen kan få betyda mer.  

  

Jag kanske inte är jätteduktig på att spela, men jag tycker att det är kul. (IP 4)  

  

När jag började här så insåg jag att det finns folk här som gillar musik lika mycket som mig. 

Att kunna samarbeta, att lära sig en låt och att lyssna in varandra är nånting som gör mig 

sååå glad. (IP 7)  

   

Flera intervjupersoner beskrev energi som ett sätt att uttrycka sin glädje kring kreativt 

skapande. Intervjupersonerna upplevde energi under och efter utövandet av kreativt skapande. 

Då intervjupersonerna upplevde en energikick så hängde det ihop med att de upplevde 

skapandet som lustfyllt, vilket beskrivs i citatet nedan.   

  

Man får som en energikick, ett rus, en adrenalinkick. man gör nåt som man tycker är kul och 

tiden går fort. Nåt produktivt. Ens hobby är nåt verkligt och nåt som även andra folk 

uppskattar, inte nåt som man inte visar för nån. (IP 6)  

  

Känsla av lättnad  

Intervjupersonerna beskrev att det kreativa skapandet ibland har gett dem en känsla av lättnad. 

En intervjuperson berättade att musik är ett verktyg för att uttrycka åsikter. Genom musiken 

kunde intervjupersonen ventilera allt som vanligtvis är svårt att dela med andra. De tankar 

som intervjupersonen annars höll inne med kunde därmed komma ut, vilket upplevdes som en 

lättnad.   

  

Jag känner som en lättnad, alltså för att jag har ganska lätt för att sitta ensam och inte prata 

med folk. Jag brukar som vara lite skraj över att säga vad jag tycker och tänker. När jag får 

hålla på med musik så är det liksom ett sätt för mig att säga vad jag vill. (IP 7)   

  

Känsla av stolthet  

En annan betydelse av kreativt skapande som ett par intervjupersoner berörde är känslan av 

stolthet. Intervjupersonerna beskriver att denna känsla uppkommer när de har jobbat hårt i 

utövandet av kreativt skapande och sedan åstadkommit något. I citatet nedan beskriver en 

intervjuperson sin känsla av stolthet.   
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Jag har nog aldrig varit så stolt över något som den novellen. Det är så kul att få uppleva för 

jag har inte heller skrivit på det sättet. Det är mäktigt att få känna så och se att kreativt 

skapande faktiskt kan betyda så mycket. (IP 1)  

  

Bekräftelse  

Att kunna ge sig själv bekräftelse genom sitt kreativa skapande eller att få bekräftelse från 

andra är en annan betydelse som flera intervjupersoner tog upp. Detta talar två 

intervjupersoner om i citaten nedan.  

  
Alla har sin grej för att känna sig sedd och bekräftad. Jag tror att alla människor behöver 

bekräftelse. För en del är det business, eller nåt annat. För mig är det musik, där kan jag 

känna mig bra. (IP 6)  

  
Lyckas man göra något som andra blir imponerade av eller säger är bra så väger det ganska 

tungt. (IP 5)  

  
  

Negativ betydelse   
De negativa betydelserna av kreativt skapande karakteriseras av att ta energi av 

intervjupersonerna och leda till negativa känslor och effekter såsom stress och ångest.  

  

Press inifrån och utifrån  

Även fast alla intervjupersoner talade om kreativt skapandes positiva betydelser så beskrev 

även samtliga intervjupersoner att kreativt skapande har medfört press i någon form. Flera 

intervjupersoner talade om att pressen handlade om att de ville bevisa vad de kan. Vissa ville 

bevisa deras talang för skolan och andra för sina föräldrar. Många beskrev att en stor del av 

pressen var skolrelaterad i och med att de får betyg på sitt skapande. Flera talade om ett 

specifikt projekt på skolan som hade medfört stor press på att intervjupersonerna skulle 

prestera i deras kreativa skapande.   

  

Några intervjupersoner beskrev pressen som stressande och att pressen påverkar deras mående 

negativt. Prestationsångest var ett begrepp som vissa av intervjupersonerna nämnde då de 

talade om press. En intervjuperson beskrev att han hade hade fått panikångest vid ett tillfälle 

då han hade blivit missnöjd över ett rep av ett nummer där han, enligt honom själv, inte hade 

presterat under det repet.   

  

Vi repade numret och vid sista låten så blev det svart för mig för att jag var så missnöjd hur 

det hade gått. Det blev bara kaos. Jag gick ut, låste in mig i ett grupprum i en halvtimme och 

bara grät och grät. Det är enda gången som jag har blivit missnöjd och då blev jag ju 

missnöjd för att jag liksom inte presterade. Det blev inte den här showen som jag ville det 

skulle va och den här wow-grejen, som var huvudsyftet. När man känner att man faktiskt är 

bra på något då kommer den här pressen. (IP 1)  

  

Enligt vissa intervjupersoner hänger självkritik ihop med prestation, vilket beskrivs i citatet 

nedan.  

  

Prestationsångest är så himla jobbigt. Jag vet inte om det är värt att vara bäst på något om 

man ska ha den typen av självkritik och panik efteråt. Är det värt att vara bäst då? Jag är 

nöjd med att vara ganska halvbra. (IP 3)   
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Några intervjupersoner lyfte fram att de upplever krav, press eller förväntningar utifrån.   

En intervjuperson talade om att det inte går att få ett kravlöst skapande när det finns press och 

krav. Den musikteori och hantverkskunskap som intervjupersonerna har fått från skolan har 

medfört att några av intervjupersonerna inte kan komponera låtar och stycken utan att tänka 

att låtarna bör innehålla vissa avancerade ackord och liknande för att upplevas som bra.   

  

En annan intervjuperson berättade att hon provade att spela ett instrument som hon inte brukar 

spela annars. Hon upplevde att skapandet blev mer kravlöst eftersom att hon bara hade spelat 

en kort tid. Folk hade därmed inte så höga förväntningar. Hon berättade också att hon känner 

mycket mer press när hon spelar på sitt vanliga instrument.  

  

Asså jag blev väldigt glad av det och väldigt stolt, men det var för att ingen förväntade sig 

något av mig eftersom jag bara hade spelat i 8 veckor. (IP 2)  

  

  

Dualistisk betydelse   
De dualistiska betydelserna av kreativt skapande utgörs av de betydelser som både kan vara 

positiva och negativa, beroende på vem av intervjupersonerna det gäller. Vissa av 

intervjupersonerna upplevde följande betydelser som positiva och andra som negativa. 

Därmed ingår de i temat dualistisk betydelse.  

   

Att uppnå känslan av att vara tillfreds  

Att vara tillfreds beskrevs i intervjuerna som en betydelse av kreativt skapande. Känslan att 

vara tillfreds och nöjd med sitt kreativa skapande var dock något som inte alla 

intervjupersoner upplevde lika ofta. Några intervjupersoner kunde ofta känna sig tillfreds med 

sitt kreativa skapande, medan andra var mer kritiska och oftare blev missnöjda. En 

intervjuperson talade om att hon oftare kunde bli tillfreds med sitt kreativa skapande då hon 

utövade ett kreativt skapande som inte ingår i hennes gymnasieprogram.   

  

Nu när jag börjat måla igen liksom så är det en helt annan grej. Då kan jag bara sätta mig 

och börja och då spelar det ingen roll vad det blir, utan jag är ändå nöjd med min produkt 

när jag är klar eller fortsätta måla på den sådär. Då blir jag ju nöjd i mitt psykiska mående, 

då blir jag ju glad, det är ju skönare, det är inte samma stress som jag numera kopplar till 

musik typ, tyvärr. (IP 3)  

  

I en intervju framkom det att det krävdes mycket för att intervjupersonen skulle vilja visa sitt 

kreativa skapande för andra. Samma intervjuperson beskrev att hans psykiska mående 

handlade om att skapa produkter som han kände sig nöjd med.   

  

Mitt mående handlar ganska mycket om att få skapa saker som jag är nöjd med, eller göra 

saker som jag blir nöjd med. Så det ligger ganska mycket i det.  (IP 5)   

  

I en ytterligare intervju talade en intervjuperson om att han sällan kände sig missnöjd med sitt 

kreativa skapande. Han berättade att detta grundade sig i att han ansåg att man inte kan 

misslyckas med sitt kreativa skapande om man förmedlar de känslor man har inom sig. I och 

med att han därmed skapade utifrån det han känner så upplever han en känsla av att vara 

tillfreds med sitt skapande.   
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En intervjuperson beskrev att hon kunde känna sig kritisk direkt efter ett framträdande, men 

att hon i den stunden väljer att tänka bort de kritiska tankarna och fokusera på att 

framträdandet var bra nog.   

  

Direkt efteråt så kan jag ju tänka på att jag sjöng fel i slutet, eller nåt sånt. Men då tänker jag 

att det är mitt egna skapande och att det var bra nog. Det spelar ingen roll om jag gör lite fel, 

för jag är lika mycket värd ändå. Mitt egna värde sitter inte i det. (IP 6)   
  

Att utöva kreativt skapande tillsammans  

Vi frågade eleverna om hur de har mått och vilka upplevelser de har haft när de utövat 

kreativt skapande på gymnasiet. Många intervjupersoner uttryckte att de är glada över den 

gemenskap som skapats i klassen tack vare musiken. Samtidigt lyfte de fram att det finns flera 

utmaningar med att utöva kreativt skapande i grupp.   

  

Asså det finns både bra och dåliga grejer, känner jag. Det som jag har varit med om som har 

varit bra är ensemble-kursen, för att man får spela med andra. Man får mer vänner i klassen. 

Genom musiken kan man lära känna varandra bättre [...] Men det negativa med gymnasiet, 

som jag har känt, har varit det här med projektet i ettan och trean när man måste ta mycket 

ansvar. Man blir som ledare i en grupp och det kan tära ganska mycket på en när folk inte 

gör det dom ska eller inte lyssnar. Inte kommer på rep och så. Det är jättejobbigt. (IP 7)   

  

Vi frågade även om eleverna upplevde någon skillnad i sitt kreativa skapande om de är i 

grupp eller själva. En intervjuperson beskrev både fördelar och nackdelar med att utöva 

kreativt skapande tillsammans.    

   

Om det är i grupp så blir det oftast bättre i slutändan har jag känt, och efter att man har 

kommit över att kunna jobba tillsammans. I början så var det ganska svårt att vara kreativa 

tillsammans för att man blir rädd för att berätta sina idéer. Allt eftersom så har det blivit 

enklare att skapa i grupp eftersom man får mer input från andra. (IP 5)   

   

Jämförelse  

Jämförelse var något som många intervjupersoner talade om i intervjuerna och är därmed 

ännu en betydelse av kreativt skapande. Intervjupersonerna kunde ofta jämföra sig med andra 

klasskamrater, vilket kunde leda till konkurrens bland eleverna. För en intervjuperson ledde 

jämförelsen till att han blev motiverad till att prestera så bra som möjligt för att kunna 

imponera på andra. En annan intervjuperson beskrev att jämförelsen ledde till att hon 

upplevde att hon inte var lika bra som alla andra, vilket medförde att hon inte ville visa sitt 

skapande för andra.    

  

Nu kan jag känna när jag målar att jag inte är lika bra som alla andra. Då känner jag att jag 

kanske inte ska visa det för nån. (IP 4)  

  

Vi ställde frågan om vad som skulle krävas för att det kreativa skapandet skulle bli kravlöst. 

På den frågan svarade en intervjuperson på följande sätt:    

 

Det är väl kanske om alla skulle vara nischade på helt olika saker så att man inte kan jämföra 

sig. (IP 5)  
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8. Analys  
I resultatet framkommer det att psykiskt välbefinnande och mående är ett begrepp som alla 

intervjupersoner förknippar med psykisk ohälsa. I intervjuerna betonades det att psykisk 

ohälsa är ett utbrett ämne i dagens samhälle som alla människor mer eller mindre berörs av. 

Intervjupersonerna visade samtidigt en vidare förståelse för begreppet psykiskt välbefinnande, 

då de lyfte fram att det kan handla om både positiva och negativa aspekter. Detta samstämmer 

med Folkhälsomyndighetens (2017) definition som både talar om psykisk hälsa och ohälsa. 

Även fast intervjupersonerna var samstämmiga i vissa aspekter kring definitionen av psykiskt 

välbefinnande så skiljde sig även deras tankar kring begreppet. Detta samstämmer med 

Vilhelmsson (2014) som menar att varje individ kan ha en egen uppfattning kring vad 

begreppet innebär. I intervjuerna framkom det  att många av intervjupersonerna hade direkta 

erfarenheter av psykisk ohälsa, vilket skulle kunna påverkat dem i att fokuset hamnade på 

ohälsan, istället för hälsan.  

 

Alla intervjupersoner var eniga om att det kreativa skapandet hjälpte dem att få utlopp för sina 

känslor och tankar. Detta är därmed det mest framträdande resultatet när det gäller positiva 

betydelser av kreativt skapande. De resterande positiva betydelserna inkluderar färre 

intervjupersoners uttalanden. Att känna sig stolt är ett exempel på en positiv betydelse som 

enbart två intervjupersoner berörde. En annan positiv betydelse som intervjupersonerna 

framhöll var lättnad. Resultatet angående effekterna av kreativt skapande är brett, vilket kan 

bero på att varje intervjuperson upplevde egna unika effekter av kreativt skapande. Detta 

samstämmer med kognitiv terapi som lyfter fram att varje människa är unik (Palm, 1994).  

  

Det rådde även en samstämmighet bland intervjupersonerna när det kom till negativa 

betydelser av kreativt skapande. Samtliga intervjupersoner berättade att de upplevde press i 

någon form av att utöva kreativt skapande. Pressen kunde både komma från 

intervjupersonerna själva och utifrån. Den gemensamma nämnaren när det kom till press 

utifrån var skolan. Att intervjupersonerna fick betyg på deras kreativa skapande bidrog till en 

känsla av att det kreativa skapandet blev kravfyllt. Resultatet att kreativt skapande kan ha 

negativ betydelse för ungdomar är en aspekt som vi inte har funnit i tidigare forskning och 

som därmed är unikt för vår studie.   

  

Intervjupersonerna hade dualistiska åsikter kring vissa betydelser av kreativt skapande. Vissa 

intervjupersoner hade lätt för att känna sig tillfreds med sitt kreativa skapande, medan andra 

intervjupersoner oftare kände sig missnöjda. Att utöva kreativt skapande tillsammans 

beskrevs som en aktivitet som kunde leda till mångskiftande upplevelser. Några 

intervjupersoner talade om gemenskap, glädje och utveckling, vilket även Skudrzyk et al. 

(2009) talar om,  medan andra intervjupersoner talade om ansvar och utmaningar. Vi tänker 

oss att resultat kring att utöva kreativt skapande tillsammans kan hänga ihop med 

intervjupersonernas personlighet. Vi upplever att de intervjupersoner som gillar att utöva 

kreativt skapande tillsammans hade en utåtriktad personlighet och ofta umgicks i grupp, 

medan de som ogillade att utöva kreativt skapande tillsammans var mer tillbakadragna. En av 

dessa tillbakadragna uttryckte att hon var blyg och kunde ha svårt för att få sin röst hörd i 

grupp.  

  

Resultatet visar även att intervjupersonerna hade många olika drivkrafter till varför de utövar 

kreativt skapande. Vissa drivkrafter såsom exempelvis inspiration och kravlöst, hade som 

avsikt att ge bränsle åt det kreativa skapandet. Andra drivkrafter hade en djupare innebörd för 

intervjupersonerna och berörde intervjupersonernas existens. Exempelvis identitet hade en 

sådan betydelse i och med att drivkraften och det kreativa skapandet hade en stor inverkan på 
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intervjupersonerna som individer. Drivkrafterna visar på att intervjupersonerna hade ett motiv 

till deras kreativa skapande, vilket hänger ihop med kognitiv terapi som menar att människan 

är tänkande och har motiv för deras handlingar (Palm, 1994).  Även behandling och 

bearbetning är drivkrafter som påverkade intervjupersonerna på ett djupt plan. Genom att 

kreativt skapande kunde agera som behandling så kunde intervjupersonerna få möjlighet att 

bearbeta sina känslor och olika händelser i deras liv. Detta främjade i sin tur 

intervjupersonernas välbefinnande, samt psykiska mående. Intervjupersonerna utvecklade 

genom sitt kreativa skapande strategier för att främja sin psykiska hälsa. Detta kan förstås 

utifrån teorin KASAM (Gassne, 2008) då det kreativa skapandet fyller en viktig plats i 

hanterandet av livets olika skiftningar. Att kreativt skapande har terapeutiska effekter är även 

något som Stuckey och Nobel (2010) belyser. Intervjupersonerna möjliggjorde deras 

behandling på egen hand. Detta hänger ihop med kognitiv terapi som lyfter fram att 

människan söker och skapar mening i sitt eget liv (Palm, 1994).   

 

Sammantaget kan man se att studiens resultat visar på tudelade meningar kring kreativt 

skapande och psykiskt mående. Å ena sidan talade samtliga intervjupersoner om att kreativt 

skapande har positiva effekter på deras välbefinnnade, å andra sidan så talade de även om att 

kreativt skapande även kunde påverka dem negativt genom att kreativt skapande exempelvis 

kunde medföra press och prestationsångest. Något som många intervjupersoner ändå framhöll 

var att det kreativa skapandet bidrar med meningsfullhet i deras liv, något som hänger ihop 

med det salutogena perspektivet (Gassne, 2008). Detta skulle i sin tur kunna hjälpa till i 

formandet av motståndskrafter till att hantera intervjupersonernas stressorer. 
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9. Diskussion  
Innan insamling av studiens empiriska material förväntade vi oss att intervjupersonerna skulle 

lyfta fram mestadels positiva effekter av kreativt skapande. Vi förmodade att 

intervjupersonerna i större utsträckning skulle tala om att kreativt skapande har en djup 

betydelse i deras liv. De negativa effekterna av kreativt skapande visade sig vara fler än vi 

trodde. Vi tror att resultatet kan bero på att intervjupersonerna går ett estetiskt 

gymnasieprogram och därmed utövar kreativt skapande i en skolmiljö. Resultatet visar på att 

en stor del av intervjupersonernas press kring kreativt skapande bottnar i skolans krav och 

betyg. Vi tror att vi hade fått ett annat resultat, mer fokuserat på kreativt skapandes positiva 

effekter, om vi hade sökt oss till öppenvården och intervjuat ungdomar som får utöva kreativt 

skapande på ett kravlöst sätt. Intervjuerna berörde detta till viss del i och med att 

intervjupersonerna menade att det kreativa skapandet blev kravlöst för dem när de utövade en 

annan typ av skapande än vad deras gymnasieprogram fokuserar på.  

 

I intervjuerna berättade intervjupersonerna att de använde sig av kreativt skapande vid sorg, 

vid konflikter med föräldrar, vid mobbning samt vid situationer där de känner krav och press 

på sig. Intervjupersonerna i studien uttryckte att de hade lättare att uttrycka sig genom deras 

skapande än att uttrycka sig verbalt hos en kurator. En del intervjupersoner använde därför 

kreativt skapande som ett icke-verbalt uttryckssätt. På så vis fick de utlopp för sina tankar och 

känslor, utan att tala med en kurator. Många intervjupersoner uttryckte även att det kreativa 

skapandet fungerade som en slags bearbetning och behandling för dem. Den terapetuiska 

effekten av kreativt skapande diskuterar även Stuckey och Nobel (2010). Deras studie pekar 

på att olika konstformer kan främja människors mående. Kreativa uttryck som exempelvis 

musik, dans och bildkonst kan bland annat minska stress. En annan studie visar också på att 

kreativt skapande kan bidra med en form av läkningsprocess hos människor (Graham-Poole, 

2000). Med detta som bakgrund anser vi att det finns utvecklingsområden när det kommer till 

insatser för ungdomar. Studiens resultat pekar på att kreativt skapande borde få större 

utrymme när det kommer till insatser och behandling för ungdomar. Kreativt skapande kan 

ses som ett komplement till tidigare traditionella insatser. Ett sådant exempel är samtalsstöd 

hos kuratorn. Förslagsvis skulle det kurativa arbetet kunna kompletteras med kreativa inslag 

för att på ett pedagogiskt sätt få ungdomarna att förmedla sina känslor. Exempelvis genom att 

ungdomarna får måla eller uttrycka sig i skrift.  

 

Bland intervjupersonerna uppfattade vi en viss skepsism när det kommer till att samtala med 

professionella såsom psykolog och kurator. Flera av dem berättade att de hade haft 

samtalsstöd hos professionella. Samtidigt berättade många att de ansåg att de inte hade fått 

den hjälpen som de behövde. En intervjuperson uttryckte att hon inte var redo för att öppna 

upp sig verbalt när hon hade kontakt med en kurator. Istället valde hon att bearbeta sin sorg 

genom ett icke-verbalt kreativt uttryckssätt. Hon upplevde att hon själv kunde bestämma i 

vilken mån hon skulle dela med sig av sina tankar och känslor. Denna frihet och detta 

självbestämmande är något som skulle kunna anammas i större utsträckning inom socialt 

arbete. Professionella inom socialt arbete skulle behöva kunskap inom ämnet kreativt 

skapande och dess positiva effekter på ungdomars psykiska mående för att förstå vikten av 

kreativt skapande och upptäcka hur det kan användas. I möten med ungdomar skulle kreativt 

skapande kunna användas för att bygga en relation mellan klienten och den professionella. 

Genom det kreativa skapandet kan ungdomar öppna upp sig och få den bekräftelse som 

Skudrzyk et al. (2009) nämner. Skudrzyk et al. (2009) talar även om att det uppstår 

möjligheter till att bekräfta ungdomar i deras styrkor, insikter och förmågor då vuxna utövar 

kreativt skapande med ungdomar. Genom att använda kreativt skapande i behandlingssyfte 

kan därmed ungdomar bli empowered. En annan vinst av kreativt skapande som Skudrzyk et 
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al (2009) talar om är att kreativt skapande främjar ungdomars personliga utveckling och får 

ungdomar engagerade. Att använda kreativt skapande i behandling skulle därför kunna 

resultera i ett ökat deltagande hos ungdomen och ett mer öppet klimat.  

 

Kreativt skapande skulle kunna användas som en förebyggande åtgärd, såväl som en 

behandlingsform för ungdomar med behov. Det förebyggande arbetet skulle kunna ta plats 

inom olika arenor såsom öppenvården, skolan och fritidsgårdar. Kommuner skulle kunna se 

över sina kulturella utbud för unga och på så vis vara delaktiga i ett förebyggande arbete.  

 

Sammanfattningsvis har studien utifrån syftet visat på att kreativt skapande kan ha goda 

effekter på ungdomars psykiska mående. Resultatet visar även på negativa effekter. Studien 

strävar efter att bidra till ökad förståelse och kunskap kring betydelsen av kreativt skapande 

för gymnasieelever som går estetiska program. Kunskapen kan även överföras till det sociala 

arbetet för att främja ungdomars psykiska mående. Kunskapen kring det kreativa skapandets 

negativa aspekter kan även användas för att reducera de potentiella hinder som kan stå i vägen 

för ett kravlöst kreativt skapande.   

  

Studien hade kunnat bidra med ytterligare kunskap och en vidare bild av ämnet om studiens 

målgrupp hade vidgats. Med detta syftar vi på att målgruppen skulle kunnat innefatta 

intervjupersoner från fler estetiska gymnasieprogram, samt olika årskurser.   

  

Förslag på vidare forskning är att undersöka relationen mellan kreativt skapande och 

ungdomars psykiska mående inom andra arenor än skolan. Förslagsvis att undersöka ämnet 

inom öppenvården som riktar in sig på ungdomar som utövar kreativt skapande. Det hade 

även kunnat vara intressant att genomföra en jämförande studie där man jämför ungdomar 

som går estetiska gymnasieprogram och ungdomar som går andra program än estetiska, men 

som utövar kreativt skapande på fritiden.   
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Bilagor  
  

Bilaga 1   

Hej!  
Vi heter Madeléne och Julia och är två blivande socionomer som går på Umeå universitet, 

termin 6. Just nu skriver vi vårt examensarbete, precis som många andra studenter gör i slutet 

av sin utbildning. Vi vill undersöka relationen mellan ungdomars kreativa skapande och deras 

psykiska mående.  

Vi vill gärna få kontakt med dig som är mellan 15–19 år och som utövar kreativt skapande i 

någon form; exempelvis musik, dans, bild och skrivande. Dina tankar är värdefulla för oss och 

du besitter viktig kunskap!  

Vi vill hålla en enskild intervju med dig på max 60 minuter. Vi skulle gärna vilja spela in 

intervjun, om det är okej för dig. Vi kommer hålla intervjuer med 4–8 ungdomar. Intervjun 

innebär att vi ställer frågor till dig utifrån olika teman som handlar om vad du tänker och 

känner om kreativt skapande och hur det påverkar ditt mående. Du kan alltid välja att avbryta 

intervjun och om det är någon fråga som du inte vill svara på så behöver du inte det.  

Vi kommer att se till att du inte kan bli identifierad i vår studie. Det betyder till exempel att vi 

inte kommer använda ditt riktiga namn, eller ta med andra uppgifter som kan spåras till dig i 

vårt skriftliga arbete. Allt för att du, på ett tryggt sätt, ska kunna dela dina erfarenheter och 

tankar. Inspelningen från intervjun kommer att förvaras på ett säkert ställe där endast vi har 

tillgång till materialet.  

Vi hoppas att du är taggad på detta och vill ställa upp! Vi ser fram emot att träffa just dig och 

ta del av dina tankar. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.    

   

Vänligen  

   

Madeléne Olsson  

Mobilnummer: 07X-XXX XX XX  

  

Julia Smetana-Nilsson  

Mobilnummer: 07X-XXX XX XX  

Mail: exempel@hotmail.com  
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Bilaga 2   
  
  

Intervjuguide   
  
Betydelse och tankar  

Hur skulle du beskriva kreativt skapande? Vad är kreativt skapande för dig?   

  

Vad tänker du på i första hand när du hör psykiskt mående?   

  

Vad får dig att må bra?    

  

Varför valde du att gå ett estetiskt program på gymnasiet?   

  

Vad värdesätter du mest när det kommer till kreativt skapande?  

  

Inför utövande av kreativt skapande  

Hur skulle du beskriva ditt mående innan du började med någon kreativ aktivitet?   

  

Har du tidigare erfarenheter av att regelbundet ta del av kreativa aktiviteter eller att i någon 

form utöva kreativt skapande, innan gymnasiet? Hur kom det sig att du började med det i så 

fall?   

  
  

Under utövande av kreativt skapande  

Hur påverkas ditt mående när du får uttrycka dig på olika kreativa sätt? (Vad händer med 

dig…?)  

  

Vilka känslor upplever du när du skapar kreativt?   

  

Vad är det som driver dig när du skapar kreativt?   

  

  

Efter utövande av kreativt skapande  

Vilka är dina upplevelser av att delta i kreativa aktiviteter på gymnasiet? Hur har du mått när 

du tagit del av dessa?  

  

Påverkas ditt mående efter att du har utövat kreativt skapande?   
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Samtyckesblankett 

  

Jag har mottagit information om studien ”Kreativt skapande och psykiskt mående”.  

 

Jag ger tillåtelse till att bli intervjuad   

  

Ort och datum: ........................................................... 

Gymnasieprogram: ..................................................... 

Namnteckning: ............................................................ 

Namnförtydligande: .................................................... 

 

  

  
 
 

 

 

 

 

 


