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ABSTRACT 

The aim of this essay is to study how we can be stimulated by different emotions when we 

exercise creative activities. How do we show our emotions? Are all humans easy to read? Do 

we all look and feel the same when we express different emotions? All of these questions are 

linked to the question how a normal interview transcript in words can be replaced or 

supplemented with filmed interviews. My view is that we can see more emotions and 

expressions from a filmed interview and thus get closer to the informant. I want the reader of 

this essay to “read” all the interviews and get more content. That’s one of the main focuses 

with this essay, to get close to the feelings behind the words and creativity. I hope that the 

reader of this essay through my filmed material can embrace my informants' feelings about 

creation and their interpretation of what joy is and how it feels. 

After all, feelings are a universal language that all people express in different ways. 

Expressing a feeling does not require you to speak the same language, we are all capable of 

feeling. However, how we express ourselves and explain our feelings is something we do in 

different ways. We humans need to feel well-being in different ways to feel good. It can be 

from social, mental / emotional, physical and material well-being. One of the areas I want to 

investigate is how creativity can enhance mental / emotional well-being. 

My target audience for the study is people of different disabilities who are all studying 

creativity. They all got the task of creating something in fabric printing based on the feeling 

of joy and they have also been interviewed about what they consider joy and creativity. I 

worked with this wonderful class for 8 days and the result and their interviews was really fun 

to be a part of. 
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Förord 

 

Jag vill börja med att tacka Glimåkra folkhögskola och Baslinjen för att jag fått besöka er och 

utföra min fältstudie. Jag är otroligt tacksam för hur ni lärare tog emot mig med öppna armar 

och hjälpte mig rodda med de lektioner jag planerat och var nyfikna på mitt arbete. Jag vill 

också tacka alla elever på Baslinjen som medverkat i filmen. Det var så roligt att få hänga 

med er under mina två veckor och höra om alla era tankar om skaparglädje och vad skapande 

betyder för er. Självklart var det också roligt att få vara delaktig i er kreativa process av era 

fantastiska tolkningar av glädje i måleri och broderi. 

Utan er elever på Baslinjen hade inte denna Uppsats tagit sin form, massor av tack. 

 

Självklart vill jag även tacka min handledare Jonathan Westin som hjälpt mig under arbetets 

gång med idéer och pushat mig att ro arbetet i land. 
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1.1 Inledning 

Jag kommer i denna uppsats fördjupa mig i hur vi människor kan stimuleras av olika känslor 

när vi utövar kreativa aktiviteter/ting. Känslor är ju trots allt ett universellt språk som vi alla 

människor uttrycker på olika sätt. Att utrycka en känsla kräver inte att man talar samma språk, 

vi är alla kapabla till att känna. Hur vi uttrycker oss och förklara våra känslor är dock något vi 

gör på olika sätt (Evans 2010, ss. 16–18). Vi människor behöver känna välbefinnande på olika 

sätt för att må bra. Det kan vara alltifrån socialt, psykiskt/emotionellt, fysiskt eller 

materiellt välbefinnande.  

Jag vill även undersöka film som metod vid intervju då det ger en mer rättvis bild av 

informantens hela känslobild. En vanlig intervju i text kan ibland bli ganska så platt då man 

inte kan fånga upp den icke verbala kommunikationen som innefattar mimik, blickar och 

kroppsspråk mer än att försöka beskriva den i text (Bergh, 1985).Genom att ge mig ut på en 

falltstudie och arbeta med film som metod i intervjuer hoppas jag att få en större inblick och 

kunskap i hur film kan fånga upp informantens alla känslor och bli mer rättvist framförd  

Min metod för att förstärka mina informanters förklarande av deras känslor innefattar en film 

som hör ihop med denna uppsats. Du som läsare behöver därför ha tillgång till data för att 

kunna se filmmaterialet som hör till denna uppsats. Filmen kommer dels ligga tillgänglig att 

spela upp i uppsatsen men även via en länk och QR-kod man kan följa för att ta del av filmen.  

Med denna film vill jag ge läsaren en bredare bild av hur informanterna utrycker sina känslor 

för skapande både med ansiktsuttryck, kroppsspråk och olika tonläge i rösten. Genom att 

använda mig av metoden film kan jag med hjälp av rörlig bild lyfta syftet för uppsatsen vad 

skaparglädje är genom deltagarnas ord och agerande. Man kommer även få följa deras 

arbetsprocess från idé till slutresultat av vad deras bild av glädje är. Deltagarna för studien är 

alla elever på programmet Baslinjen på Glimåkra folkhögskola och har alla olika former av 

funktionsvariationer. 

 

1.2 Problemformulering 

Att dokumentera intervjuer sker i olika sammanhang så som forskning, journalistik och terapi. 

Just ordet intervju betyder ”mellan två seende” och innefattar ett samtal som dokumenteras 

mellan två eller fler parter. En intervju utgår oftast ifrån ett samtal som sedan transkriberas 
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om till text. Innan man sätter igång med en intervju bör man ha tänkt igenom hur och vilka 

frågor man vill ställa till sin informant. Man bör även ha förberett och gjort research inom de 

fält intervjun tangerar. En viktig faktor som många gånger kan glömmas bort är att skapa 

förtroende mellan dig som intervjuar och den som blir intervjuad. Personen ska få känna sig 

trygg både innan och efter intervjun och inte känna sig utlämnad eller utnyttjad (Lundahl 

2004).  

Paralleller mellan hur vi transkriberar och formulerar en intervju i text mot att dokumentera 

en intervju med andra medel i form av film är något jag kommer studera. Detta för att se om 

man kan få mer ut av en intervju om man som läsare och åskådare kan följa den intervjuades 

känslor och uttryck visuellt. 

Vad som händer från det att man intervjuat någon till transkribering kan ta många olika 

vändningar. Hur mycket minns du ifrån intervjun? Har du vid intervjun tagit anteckningar 

eller har du även spelat in samtalet? Var du själv närvarande vid intervjun? 

Alla dessa faktorer kan spela in i hur sanningsenlig din transkribering blir och hur mycket 

som är informantens ord och vilka som du som transkiberar valt att forma efter eget ordförråd. 

(Lundahl 2004). Man skriver ofta om talspråket till skriftspråk vid en intervju då det är 

definitionen av vad en transkribering är (Svenska synonymordboken, 2018). För att få läsaren 

att få så stor inblick som möjligt i hur intervjun gått till brukar man även förklara hur 

informanten kanske lämnar pauser, tvekar, harklar sig m.m. Man försöker få intervjun bli så 

detaljrik som möjligt och försöker till största del bevara informantens ord och uttryckssätt. 

(Lundahl 2004). I mitt val att arbeta med film där de intervjuer jag gjort kring skaparglädje 

hoppas jag kunna ta ett extra steg mot en mer precis intervju där man får se informanten 

framför sig framföra orden. Självklart kan även detta vara en nackdel då många av de 

deltagarna som är med i fallstudien har vissa svårigheter med tydlighet i sitt tal. Därför anser 

jag att texterna ifrån intervjuerna längre ner i uppsatsen kan vara ett komplement till filmen 

för den som skulle ha svårighet att höra vad deltagarna säger. Jag har själv en nära relation till 

alla deltagarna som medverkat i filmen och kan därför själv urskilja ganska så lät vad de 

säger, men för någon utomstående kan det vara svårare. Tanken var att jag skulle texta hela 

filmen men detta fick utebli i brist av tid.  
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 En människas minne tolkar gärna in det ”viktigaste” utifrån ens eget intresse och därför kan 

utfallet av intervjun bli vinklad i en helt annan riktning än vad informanten kanske sagt. Detta 

kan i vissa fall vara en av anledningarna till att skriftliga källor inte kan svara på allt ur ett 

sanningsenligt perspektiv (Lundahl 2004).  

Inom hemslöjd och kulturvård kompletteras ofta texter med bild för att ge texten en större 

mening och förståelse. Bild som komplement till ett källmaterial kan vara minst lika viktigt 

som texten om ibland inte viktigare än texten själv. Ett exempel på olika sätt att angripa 

intervjuer inom hantverk och kulturvård hittas i antologin Hantverkare emellan (Almevik, 

Höglund & Winbladh 2014). Boken innefattar 17 stycken intervjuer mellan en yngre 

hantverkare och en äldre erfaren hantverkare med mycket kunskap i sitt kunskapsfält. Hen 

kan i sin tur svara på den unga hantverkarens frågor. Bokens fokus är att visa kunskapsutbytet 

som kan byggas mellan två personer vid ett samtal och görandet om en gemensam teknik eller 

hantverk. Att förmedla vidare olika tekniker är otroligt viktigt för att få ett hantverk att leva 

vidare från generation till generation. Den tysta kunskapen är något som ibland glöms bort att 

sätta ord och bild på. Man vill ju inte ångra att en intervju med någon som helt plötsligt inte 

finns mer aldrig blev av. Då går kunskapen med dem i graven utan att de fått dela med sig av 

den och föra den vidare (Almevik, Höglund & Winbladh 2014, ss. 134-149).  

En av intervjuerna och hantverksutövandet sker mellan Tomas Karlsson, snickare och lärare 

på Institutionen för kulturvård, och Sjur Nesheim, snickare och kunskapsbärare av gamla 

hårdslöjdstekniker och användandet av gamla verktyg (Almevik, Höglund & Winbladh 2014,; 

Karlsson 2014). Sjur Nesheim var ifrån Norge Hordaland fylke, och det var även där 

dokumentationen av hårdslöjdsteknikerna genom film, foto, anteckningar och skisser tog 

plats. Tomas Karlsson tyckte det var viktigt att dokumentera hantverksteknikerna på så många 

sätt som möjligt för att greppa känslan bakom arbetet och hur de olika teknikerna utförs. Tack 

vare Tomas Karlsson val att nyttja ord, bild och rörligt foto för att själv minnas de olika 

momenten på studien ger det mig som läsare en större bild av hur de olika verktygen ska 

användas då han kunnat återgå till dessa olika medel vid sin tolkning i bild och text. Det 

filmmaterial som Tomas Karlsson samlade under sin studie hade kunnat vara en bifogad 

bilaga till läsaren för att ge en bredare bild på vad Tomas Karlsson och hans kollegor fick 

uppleva på plats. Det som är svårt vid all dokumentation om man själv inte är på plats är det 

sista elementet av det taktila och känslan för materialet. Hur hårt hugger man med stämjärnet, 

hur ska ämnet kännas när man hyvlat klart osv (Almevik, Höglund, & Winbladh 2014 ss. 
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134–149).   Det kan även i texter som denna kräva en viss förkunskap att veta namn på olika 

verktyg och utövande av vissa moment. Bilderna tillsammans med text visar och förklarar en 

del av dessa ord. Detta var en text som i sin tur öppnade upp för min ide om att till skillnad 

från Thomas Karlsson fördjupa mig i mitt filmmaterial och låta det materialet vara en del av 

mitt arbete . 

Antologin Hantverkslaboratoriet (Löfgren 2011) som består av 21 stycken hantverkares 

texter som är skrivna utifrån sitt perspektiv på hantverk och hur hantverk kan förklaras och 

dokumenteras på olika sätt. Annette Lykke Lundberg (2009) närmar sig i en av texterna 

filmdokumentation av liknande karaktär som den teknik Tomas använt sig under sin 

studie; att använda sig av film som verktyg för att komma ihåg hantverkstillfället bättre för att 

sen kunna transkibera i text. I texten förklaras det bland annat vad som är viktigt att tänka på 

när man dokumenterar ett hantverk, forskning, dokumentation av arkiv och arbetsprocesser 

med hjälp av film. De talar om framförandet av en film och hur man redovisar den på bästa 

sätt låter man materialet vara en del av arbetet eller ett minnesverktyg? (Almevik, Höglund, & 

Winbladh, 2014; Lykke Lundberg 2009) 

Att beskriva en upplevelse eller en känsla för en annan människa som inte delat det jag sett 

eller känt upplever jag många gånger som svårt. Om man däremot på något sätt dokumenterat 

händelsen med foto eller rörlig bild blir det helt plötsligt enklare att förstå och sätta sig in i 

situationen och känna in ansiktsuttryck och det som sker på fotot eller videon. Fotografiet och 

den rörliga bilden kom en gång i tiden till just för att kunna undersöka, fånga och bevara 

händelser. Man kunde på så sätt bevisa olika vetenskapliga ting genom att fånga det på 

bild/rörelse, och man kunde även fånga ögonblick för nöjes skull (Almevik, Höglund, & 

Winbladh, 2014; Lykke Lundberg 2009,).  

 

1.3 Frågeställningar 

Uppsatsen grundar sig på följande frågeställningar:  

- Hur kan metoden film ställas mot en skriftlig transkribering av intervjuer och vad blir 

skillnaderna? 

- Hur känner vi när vi skapar och vad är skaparglädje? 

- Hur speglar vi känslor och uttryck till andra människor?   
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-  

Målet med denna studie är att svara på ovanstående frågor om hur man med hjälp av 

alternativa intervjumetoder i uppsatser kan få en bredare bild på ämnet informanten väntas 

besvara. Jag vill belysa hur deras ord och uttryck kan förstärkas på film och hur man som 

läsare kan se personen bakom orden och vad den känner. 

 

1.4 Bakgrund 

Under min Fältstudie har jag befunnit mig på Glimåkra folkhögskola där de har en klass för 

unga vuxna med olika funktionsvariationer. På Glimåkra folkhögskolas hemsida beskrivs 

programmet och dess mål.  

”Målet med att gå Baslinjen är att förbereda dig för vuxenlivet och ett eget 

boende, öka ditt självförtroende, lära dig nya saker tillsammans med andra 

och få nya vänner”  

”Undervisningen formas utifrån dina behov och förutsättningar. Vi blandar 

praktiska studier med teoretiska moment. Vi arbetar med att stärka och 

utveckla de förmågor och kunskaper som varje kursdeltagare har med sig. 

Baslinjens kursdeltagare deltar tillsammans med skolans övriga studerande i 

informationssamlingar, temadagar och gemensamma föreläsningar”  

Glimåkra folkhögskola (Hämtad 2018-05-02) 

På Baslinjen är de uppdelade i två olika inriktningar, Friluftsliv och Skapande. Under min 

Fältstudie jobbade jag tillsammans med de elever som går inriktning Skapande. Deltagarna 

är för mig alla bekanta då jag under fem år sommarjobbat på skolans sommarkurs/läger där 

många av eleverna på Baslinjen varit på. Anledningen till att jag valde att göra min studie 

på Glimåkra folkhögskola var just att jag kände både elever och lärare sedan innan. Detta 

underlättade i planeringen innan jag var på plats då jag enkelt kunde förklara vad jag skulle 

göra och vad jag behövde för resurser när jag var på plats. Jag valde även att inrikta mig 

mot denna målgrupp då jag verkligen älskar att arbeta med barn och unga vuxna av olika 

funktionsvariationer.  
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Om jag hade valt att vara någon annanstans hade resultatet självklart blivit annorlunda. Mitt 

val av målgrupp är också något som spelar in då utförandet och svaren på mina frågor hade 

sett helt annorlunda ut om jag var i t.ex. en förskoleklass, slöjdare eller högskoleelever.  

Jag tror intervjuerna hade blivit betydligt mycket längre om jag t.ex. valt att inrikta mig mot 

en målgrupp slöjdare som rör sig inom fältet slöjd och hemslöjd. Längre intervjuer hade då 

även betytt längre film vilket jag varit tvungen att hålla inom vissa tidsramar både 

slutresultatet men även tiden jag var på plats och filmade. För mig var det självklart att jag 

ville arbeta tillsammans med Baslinjen då jag vet att dem har ett stort intresse för skapande 

och skulle tycka min workshopside var rolig. Samt att dem hade tid, plats och utrustning att 

kunna genomföra den workshop jag tänkt ut för att framföra ordet glädje till bild. Om jag 

hade valt en liknande verksamhet som Baslinjen hade kanske kommunikationen mellan mig 

och personalen inte varit lika bra. Jag hade kanske dessutom inte vetat vad jag hade att tillgå 

i materialväg m.m. och därför var baslinjen ett väldigt säkert kort för min studie. 

 

1.5 Etik 

Innan jag påbörjade mitt arbete var jag i kontakt med Glimåkra folkhögskola där jag 

berättade om min idé kring min c-uppsats och frågade om eleverna på Baslinjen ville 

medverka. Jag var noga med att berätta var slutmaterialet av mitt filmande och studien 

skulle publiceras och fick därefter ett Ja ifrån samtliga. Alla elever på Baslinjen är myndiga 

och fick ett eget sägande om de ville medverka eller ej. Jag skickade även ut blanketter som 

de fick skriva under att de godkände att vara med i både film och min skriftliga del i min 

uppsats. Väl på plats tog jag mig tid att förklara för alla deltagare hur filmandet skulle gå till 

för att de skulle känna sig bekväma när jag väl började filma. En annan aspekt är att mitt val 

av metod tar bort deltagarnas anonymitet som hade blivit om jag framfört intervjuerna i 

endast text. Deltagarna blir ganska så utlämnade då man ser personen bakom orden. Jag har 

försökt att på bästa sätt och med respekt filma och välja ut klipp som inte lämnar ut mina 

deltagare för mycket. 

Just ur en etisk aspekt på mitt val av målgrupp så kommer det nog alltid finnas folk som kan 

vara dömande. Detta är något jag märkt när jag arbetat med målgruppen, personer på stan 

som kollar snett eller lägger dumma kommentarer. 
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Dock är Sverige ett land som kommit väldigt långt när det kommer till en öppen syn på 

personer med olika funktionsskillnader. Mycket tror jag är för hur stor Glada Hudiks teatern 

blivit och att dem visat att dem är minst lika duktiga på teater som andra, att dem också ska 

få ta plats i samhället. 

Fram till 1980-talet uppmanades föräldrar att lämna bort sina barn till institutioner/psykiater 

om de fötts med en funktionsvariation. Synen på personer med funktionsskillnader var 

väldigt skev då de inte ansågs lika värdefulla och begåvade som andra människor (Nordiska 

museet, 2018). Så sent som 1995 började denna synen sakta men säkert försvinna och 

livsvillkoren förbättrades i form av bättre boende, dagliga verksamheter som i sin tur gav 

utrymme för självständighet och utveckling. Stämpeln att man var psykisk sjuk och mindre 

värd började tvättas bort (Socialstyrelsen, 1999).  

Mitt mål med att jobba med Baslinjen var att verkligen få lyfta dem och visa hur duktiga 

och underbar dem är. Deras sätt att utrycka känslor och kreativitet tycker jag är fantastiskt, 

jag fylls alltid på med massor av glädje när jag får umgås med deltagarna på Baslinjen. Dem 

betyder otroligt mycket för mig och är f alla kompisar som jag värdesätter. 

Jag vill fortsätta tvätta bort den skeva bilden vissa personer i samhället fortfarande har av att 

personer med funktionsvariationer skulle vara mindre värda eller sämre på olika ting. Det 

som deltagarna skapade under min fallstudie har de alla gjort efter sina egna förmågor och i 

slutändan gjort otroligt fina verk. Deras gåvor och kunskap är enligt mig enorma och jag 

hoppas denna uppsatsen kan vissa det.  

 

1.6 Tidigare forskning- känslornas betydelse  

Bakom ordet känslor finns både biologi och biografi, alltså vad som händer i kroppen och vad 

vi känner och utrycker utåt. Känslor eller affekter som man även kallar det brukar enligt olika 

forskare delas upp i nio stycken olika basala affekter (Carlander 2006). Av dessa nio affekter 

är egentligen bara två av dem positiva vilket är välbehag och intresse. En av de nio känslorna 

är neutral och innefattar förvåning. De resterande sex känslorna är sådana vi ser som 

negativa: rädsla, ilska, avsmak, ledsnad, avsky och skam. De negativa känslorna berör de 

upplevelser i livet vi anser vara smärtsamma och jobbiga. De positiva känslorna går att 

relatera till lust och glädje. Genom att känna de olika affekterna utvecklar vi så småningom 
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fler känslor och olika minnen av händelser lagras och skapar en bredare dimension av känslor. 

Genom att ha upplevt vissa känslor känner kroppen av när man skulle påträffa den känslan 

igen då kroppen minns känslan biologiskt och biografiskt (Carlander 2006, s. 20).  

Hur vi känner i kroppen och hur vi visar våra känslor är olika. Det vi har gemensamt är dock 

hur vi använder oss av olika ansiktsuttryck vid olika situationer och känslor. Genom att se en 

persons ansiktsuttryck och mimik blir det väldigt mycket lättare för en att läsa av en annan 

människas känslobild.  Om en person runt om mig kommer in i ett rum med massor av glad 

energi och ett ansiktsuttryck som visar glädje är det högst sannolikt att även jag själv skulle 

möta personens glädje med ett leende. Ansiktet sägs vara ett av våra viktigaste verktyg när det 

kommer till att kommunicera känslor (Carlander 2006, ss. 21-22). 

Just när det kommer till glädje och välbehag är det något som är otroligt individuellt vad som 

gör en glad och tillfredsställd (Carlander 2006, s. 87). Vad kan då händerna ha för roll i att 

skapa glädje genom kreativitet?   

I texten Att lära konstverket för njutningens skull diskuterar Laginder och Stenoien om just 

skaparglädje och vad den kan tillföra människan (Laginder Stenøien & Jorun M. 2013) I deras 

text har de bland annat intervjuat olika personer om vad skapande tillför dem och vad de 

känner när de skapar. Många beskrev den fysiska upplevelsen att få vara stolt över något man 

skapat helt själv och på så sätt få ett ökat självförtroende. Många av deltagarna beskrev även 

hur kreativitet skapade avkoppling och meditation som på så sätt beskrev ett sätt att känna och 

spegla det inre.  

Att vara duktig på något och få utvecklas i ett hantverk är något som kan skapa en stolthet och 

ett engagemang. Något man kan få brinna helhjärtat i och hitta glädje och styrka i. 

Arbetsprocessen var något som var viktigt för många, att få gå från idé till färdigt föremål var 

en viktig del i deras välbefinnande (Johansson, 2014) 

Att skapa kan även för vissa ge en prestationsångest genom att de vill att slutprodukten ska bli 

så bra som möjligt. Att skapa tillsammans i grupp kan då vara en idé, då man tillsammans 

skapar en öppen och välkomnade känsla där alla är sedda och ingen är bättre än någon annan. 

Detta är något projektet Ta i hand som drivs utav vuxenskolan i Västra Götaland är väldigt 

måna om. Ta i hand arrangerar träffar som får slöjdare att mötas och dela med sig av sina 

kunskaper och skapa skaparglädje ihop. Du som deltagare får också möjlighet att komma 
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utanför din egen zon av skapande, prata med nya människor, lära dig nya saker, och 

kommunicera över hantverket (Karlsson, Thomasson, Löfgren & Johansson, 2017)  

“Jag tyckte alltid att det var enklast att ge alla något i händerna, 

något att pyssla med, då får man kontakt. Till exempel när det inte finns någon 

som kan översätta vad kvinnan säger till mig, vi kan inte kommunicera 

språkligt, men jag kan visa, med händerna.” 

Mie Felth, en av två projektledare för Drömmar i Åmål   

(Slöjda Gemenskap, 2017, s.5) 

Författarna bakom detta häftet anser att skapande tillsammans med andra människor kan 

frambringa glädje, kunskap och nya kontakter/vänner. Genom att knyta dessa nya kontakter så 

blir även själva skapandet roligare då man tillsammans möts över en aktivitet som båda 

brinner för (Karlsson, Thomasson, Löfgren & Johansson, 2017)  

Skapande är även något som ofta används inom arbetsterapi och kan bidra till bättre hälsa och 

välbefinnande (Creek, 2008). Att vara kreativ är ett unikt drag vi människor fått då det skapar 

utrymme för att vara påhittig, fantasifull och kan ge glädje i vardagen. Precis som jag tidigare 

nämnt att vårt känslospel är universellt så är även skapande universellt. Att vara kreativ är en 

förmåga vi alla bär på (Creek, 2002). Alla är vi kreativa på olika sätt mer eller mindre och 

själv anser jag att det är fantastiskt att vi alla kan skapa, utvecklas och vara egna i sitt 

skapande. Arbetsterapi är också något som ofta utövas tillsammans i grupp för att skapa ett 

socialt sammanhang och på så sätt ”läka varandra” i skapandeprocessen som man gör 

tillsammans (Creek, 2008). 

Att utöva kreativa aktiviteter när man drabbas av någon sjukdom eller handikapp kan vara 

terapeutiskt på många plan (Creek, 2008). Kreativitet och skapande kan skapa en 

fritidsaktivitet och ge intresse för något nytt som är anpassat efter personens förmågor. Detta 

innefattar både fysisk och psykisk terapi (Creek, 2002).  

I Sverige finns skapande rehab på olika platser i landet, med olika tema och målgrupper som 
de inriktar sig emot. Ett exempel på skapande Rehab är Sjöviks Folkhögskola i Avesta som år 
2013 för första gången anordnade en tolv veckors kurs som vände sig till långtidssjukskrivna 
kvinnor som länge gått hemma utan något att göra om dagarna. Denna kurs var framtagen av 
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Sjöviks Folkhögskola tillsammans med arbetsförmedlingen för att det skulle skapa glädje och 
motivera att komma tillbaka ut i arbetslivet igen (Sveriges Radio 2013). 

 

”Det har gett jättemycket glädje. Skapandeandan har kommit tillbaka och jag 
har fått vara i en ny miljö med nya människor, säger en av deltagarna Pia 
Larsson." 

                                                                                                     (Sveriges Radio 2013). 

2.0 Syfte  

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur man med alternativa intervjumetoder kan framföra 

andra vinklar ur en intervju, så som känslor och uttryck, som kanske ej går att uppfatta när en 

intervju endast transkriberas i text. Även om man väljer att tydligt förklara varenda liten 

harkling och pauser ens deltagare gör så uteblir faktumet att man inte ser personen. 

Genom att lyfta informanten i rörlig bild kan läsaren ges större förståelse för vad personen. 

själv uttrycker med egna ord. Det är vanligt att det vid ett intervjutillfälle tar 

minnesanteckningar i form av nerskriven text eller ljudinspelningar men även rakt av ifrån 

minnet. Det som påminner mest av mitt val av metod är att ta en ljuduppspelning av intervjun. 

Dock får man som läsare oftast inte tillgång till detta ljudmaterial när man läser det slutgiltiga 

texten. Informationen formas istället om till skriftspråk som gör det tydligt för läsaren. 

Mitt mål är att även fånga in känslobilden av skaparglädje och informantens uttryck säger, 

både vid skapandeprocessen och under intervjun. Detta för att förhindra att så mycket av 

informationen som möjligt når ut till läsaren/ den som tittar. Jag kommer alltså till skillnad 

från Tomas Karlsson som också filmat sin studie, låta min läsare ta del av mitt material 

(Almevik, Höglund & Winbladh 2014, ss. 134-149). Filmen är en stor del av mitt arbete och 

viktig för läsaren att se i samband med läsning av detta arbete. 

 

2.1 Metod  

Jag var på plats på skolan under 8 dagar uppdelat över två olika tillfällen. Jag hade själv 

tagit fram en idé om vad eleverna skulle få pyssla med under tiden jag var där. Jag hade 

innan jag kom till skolan kollat av så att det material jag skulle komma att behöva fanns. 
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Det som var planen för workshopen var att eleverna skulle med hjälp av tygtryck och fritt 

broderi få tolka och skapa vad glädje var för dem. Till detta använde vi oss av: 

• vit lakansväv rutor om 30x30 cm.  
• tryckfärg i olika kulörter 
• trycksvampar 
• mjuka linoleum plattor  
• paper att skissa tryck på 
• moulinégarn 
• broderinål 

Första steget var att måla en bakgrund till tryck, alla fick själv välja färger utifrån vilka 

färger de själv ansåg förknippades med glädje. Under tiden färgen skulle torka fick dem 

tänka ut vad det skulle ha för motiv på sin glada målning. När de var klara med vad de 

skulle trycka så fick de skissa ner sina idéer för att sedan applicera sin skiss på 

linoleumplattan. Dessa moment var något alla hann med under min första vistelse på skolan. 

Den andra veckan som jag var på plats startade vi med broderi. Det var upp till de själva vad 

de ville brodera på sina verk, men tanken var att förstärka upp olika linjer i målningarna och 

få verket bli mer levande. Att brodera var för många ganska svårt men efter ett tag så gick 

det enklare för alla.  

Under min falltstudie använde jag mig av film som metod för att fånga deltagarna när de 

skapade och berätta om skapande. Den utrusning jag hade tillgång till för att göra detta var en 

Canon 200D systemkamera med full HD upptagning, en extern mikrofon för bättre 

ljudupptagning och ett kamerastativ. Under min fältstudie var det jag som stod bakom 

kameran och skötte därför både ljud och bild. 

Huruvida man är flera personer vid skapandet av en film beror lite på filmens tänkta volym 

och dess budget. Eftersom jag hade begränsad tid under min falltstudie valde jag att arbeta 

ensam. Det gynnar ofta produktionen av mindre projekt att vara få i kamerateamet då man på 

så sätt inte påverkar verkligheten och de människor man dokumenterar. Att jobba med lite 

utrusning kan få hela situationen kännas mer som om kameran inte ens är där och kommer på 

så sätt åt en mer verklig bild av vad som sker. Att vara ensam bakom kameran gör även de så 

att det känns som att kameran inte är där (Almevik, Höglund, & Winbladh, 2014. Se även 

Lykke Lundberg 2009). Genom att jag dessutom känner mina deltagare i filmen sedan tidigare 

gjorde även detta situationen enklare och mer avslappnad för dem att det endast var jag 

bakom kameran. 
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Jag märkte ibland att det uppstod en viss nervositet när jag kom för nära med kameran. Detta 

var något jag tog till mig och jobbade därför mer med stativ för att ingen skulle hamna 

”bakom” kameran.  

Genom att arbeta mer med stativ blev även mina filmfrekvenser mer stabila. Ett bra stativ ska 

ha en rejäl tyngd och ett stativhuvud man enkelt kan justera i alla vinklar. När jag använde 

mig av stativ hindrade detta mig ibland att fånga ett specifikt ögonblick på nära håll. När jag 

ej använde ett stående stativ borde jag egentligen använt mig av ett handstativ som 

automatiskt korrigerar oönskade rörelser. Detta var dock något jag prioriterade bort då jag inte 

ägde ett sådant och inte tänkt införskaffa mig ett. Detta hade gett mina handfilmade 

frekvenser minst lika mycket stabilitet som ett stående stativ. Min kamera jag använde mig 

under projektets gång har dock en väldigt bra bildstabilisator inbyggt i kameran som jag nöjde 

mig med att använda. När jag hade fångat allt mitt material var det dags att dra igång med 

slutarbetet att redigera och sätta ihop en film med ett bra flöde och information (Almevik, 

Höglund, & Winbladh, 2014; Lykke Lundberg 2009). Något som var väldigt viktigt i detta 

stadiet var att skapa en så rättvis bild som möjligt utifrån de deltagarna som är med i filmen 

(Bergh 1985) 

Redigeringen har jag arbetat med i iMovie där jag fått sålla bland olika klipp och försökt hålla 

nere filmens volym till ungefär 30 min. Själva redigeringen och klippningen av filmen var 

något som tog mycket längre tid och var mycket svårare än jag trott i början av studien. Det 

jag brottades med mest var att välja vilka klipp som skulle vara med och inte samt att göra 

filmen intressant och tydlig. Filmens volym slutade tillslut på cirka 32 minuter. 

Att arbeta med film är något jag arbetat med innan jag tog mig an denna studie. Jag är väl 

insatt i olika klippningsprogram och hur man redigerar filmmaterial. Jag har tidigare klippt en 

hel del resefilmer där klippen fått rulla tillsammans med musik i bakgrunden. Att i detta 

projektet behöva ta hänsyn till ljud och att det som pratades om i de olika klippen var däremot 

ganska så nytt för mig. Det var svårt att välja av klippen jag fångat, vad skulle vara med och 

inte. Det fanns många klipp jag gärna hade stoppat in i filmen men jag fick göra ett urval och 

ta de material som passade bäst in och var relevant. 
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2.2 Intervjuteknik 

Jag har tidigare förklarat olika intervjuformer och hur man kan lägga upp en intervju efter sin 

målgrupp. Vad för slags intervju man vill göra är något man bör tänka igenom innan man 

påbörjar sin dokumentation. Just inom forskning så skiljer sig kvantitativa och kvalitativa 

intervjuer. I en kvantitativ intervju är det mängden data/information som står i fokus för att 

sedan sammanställa och dra generella slutsatser utifrån, t.ex. en enkät (Lundahl 2004).  

I en kvalitativ intervju är syftet att istället att få ny kunskap utifrån informantens berättelse 

och den slutgiltiga samanställningen är i största del informantens ord (Lundahl 2004).  En 

kvalitativ förklarar främst människors upplevelser och deras syn på det ämne intervjun 

handlar om (Hedin 1996). Mitt intresse under min studie var att höra hur deltagarna av studien 

beskrev, förklarade och visade sina känslor för skapande och vad deras ord kunde säga om 

ämnet skaparglädje.  

I kvalitativa studier är det just detta man vill åt, förklarandet utifrån verkligheten som i sin tur 

inte behöver vara helt rätt utifrån vad forskning säger om ämnet utan istället en analys av vad 

informanterna själv berättar och på så sätt en sammanfattning av ämnet (Hedin 1996).  

Inom forskning är det dock inte självklart att man publicerar en intervju som 

forskningsmaterial. Detta kräver att man intervjuat flera personer inom samma ämne så att 

intervjun på så sätt lämnas anonym för att sen kunna tolka och analysera över till text. Mycket 

kan hända i en intervju från stunden intervjun tagit plats till den tolkas och transkriberas i text. 

Detta är en av anledningarna att jag gjort en kvalitativ intervju med film för att omtolkningen 

av informantens svar ska få förbli just deras svar. Detta skapar för läsaren en pålitlighet om att 

det de ser inte kommer ifrån informanten och inte mig som transkriberat om deras ord i text. 

Det viktigaste i en kvalitativ intervju enligt sociologen Jan Trost som nämns i boken Fråga 

finna fånga (Lundahl, 2004) är att försöka förstå den man intervjuar inte komma fram till 

samma åsikt kring ämnet. Informanten ska få utrycka sig fritt och känna sig trygg i att det 

även är det som kommer framföras (Lundahl, 2004).  

En person som använder sig av film som metod för att framför den taktila känslan bakom 

hantverk är multimedia designern Nicole Woods som forskar inom ämnet multimedia på 

Sheffield Hallam University i Storbritannien. Hennes arbete går ut på att forska kring hur man 

med hjälp av alternativa metoder så som film kan bära vidare kulturarv och de kunskaper 

äldre generationer av hantverkare bär. Det hon vill fånga när hon arbetar är hur arbetet utförs 
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men även orden bakom varför tekniken utförs just som den visas. Woods vill ta filmande och 

kunskapsbärande till en nästa nivå genom att få med alla delar av hur arbetet bakom ett 

hantverk går till när hon är ute och dokumenterar en hantverksteknik. Ett tips som Woods ger 

är att jobba med så lite utrustning som möjligt för att förhindra senare tekniska problem 

(Almevik, Höglund & Winbladh, 2014, ss. 57–69). Detta även för att observationen av de 

man filmar ska bli så avslappnad som möjligt och glömma bort kameran (Almevik, Höglund 

& Winbladh, 2014). Detta var något jag tog till mig när jag själv var ute och filmade och 

märkte att deltagarna efter ett tag glömde av att jag filmade. 

Att arbeta med film i syfte att föra vidare kunskap istället för text är något Woods jobbar 

aktivt med och anser förenkla kunskapsöverföringen mellan hantverkare och kan vara ett 

alternativ till transkriberad text av en hantverksteknik eller intervju (Almevik, Höglund & 

Winbladh, 2014).  

Både film och text har sina för och nackdelar tycker jag. En text kan vara lättare att utforma 

efter en intervju då filmandet och efterarbetet filmande kräver kan ta en hel del tid. Visst 

kräver både transkribering och klippande av film tid, men jag skulle säga att film är något mer 

tidskrävande.  

 

2.3 Materiella tillgångar och avgränsningar under falltstudien 

Att klippa en film som ska bli mellan 20–30 min kräver tid för redigering och ungefär 30 

timmars filmat råmaterial och 2-3 månader om filmen är av en större produktion. 

Anledningen till detta är att man vill skapa sig en så stor materialbank som möjligt för att sen 

välja ut de bästa klippen till sin film. Bilderna man fångat ska i sig klippas ihop till ett snyggt 

flöde där så lite förlust av själva informationen och grunden av arbetet klipps bort och syftet 

med filmen framföras. Vikten av att ha mycket material är en viktig faktor för att landa i ett så 

bra slutmaterial som möjligt. Detta för att du hellre vill ha för många klipp än för få när du 

efter filmandet ska göra ett urval som framhäver filmens syfte (Bergh, Madeleine, 1985). Jag 

har varken 30 timmars råmaterial eller 2-3 månader att jobba med filmen till denna studien, 

dock är detta ingen stor produktion där arbetsprocessen kräver så mycket material eller tid för 

att nå den slutgiltiga produkten. Jag ville åstadkomma. Den materialbank jag fick ihop var för 

mig tillräcklig, jag hade väldigt svårt att välja vilka klipp som skulle vara med i filmen då det 

fanns så mycket bra klipp. Det var då viktigt att jag höll mig till de ”manus” jag tänkt mig i 
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hur händelseförloppet i filmen skulle innehålla en del ifrån arbetsprocessen av deras verk från 

början till slut varvat med intervjuerna. 

Detta kände jag var en avgränsning i mitt arbete då jag på förhand inte visste vad jag skulle 

landa i för material och hur mycket. Jag upplever att mina deltagare i filmen tyckte mina 

frågor varit något svåra. Att svara på vad skaparglädje är och vad som gör dem glada när de är 

kreativa var för många svårt att säga. Jag inser också att jag inte haft så mycket tid som 

kanske dokumentationen hade behövt men detta avgränsade mig även på ett positivt sätt att 

vara effektiv och att arbetet inte skulle bli för stort. Under ett tidigt skede i mitt arbete hade 

jag en vision om att närma mig olika känslor som deltagarna skulle få förklara och skapa 

utifrån. Jag insåg väl på plats att jag inte skulle hinna med detta och valde därför att endast 

prata och skapa bilder om glädje. 

En sak jag märkte när jag började redigera ihop mina klipp var att ljudet inte blivit så bra som 

jag hade hoppats på. Detta kan ha att göra med många olika faktorer så som kvalité på min 

mikrofon, rummets storlek och dess tomhet eller fyllighet, att personer pratat lågt m.m. 

(Almevik, Höglund, & Winbladh, 2014; Lykke Lundberg 2009). Det jag själv tror och 

reflekterade över när jag var på plats var att rummet ställde till en hel del för ljudbilden. På 

grund av att vissa klipp hade sämre ljud än andra kunde jag inte använda dem trots att själva 

klippet i sig kanske hade varit informativt och intressant att ha med. 

Platsen vi spelade in på bestod av ett väldigt stort och avlångt rum där små ljud hördes väldigt 

mycket på grund av dess tomhet. Om jag skulle gjort detta på en mer professionell nivå hade 

jag noga i förväg kollat upp ljudbilden i de rum inspelningen skulle äga rum. Jag skulle även 

behövt ha en proffsigare utrusning där ljud och bild var två helt olika filer så att jag kunde 

jobbat med råmaterialet av dem båda var för sig för att i slutskedet lägga dem samman med 

balans till varandra (Almevik, Höglund, & Winbladh, 2014; Lykke Lundberg 2009). Jag valde 

att gå den enkla vägen och endast jobba med en bra kamera och en extern mikrofon. Detta var 

tillräckligt bra kvalité för det jag ville använda materialet till. Filmens slutgiltiga storlek i 

gigabyte hade dessutom blivit alldeles för stor för att ladda upp tillsammans med min uppsats 

om jag hade valt att jobba med bild och ljud av bättre kvalitet. Min tid för att ta mig an 

materialet hade inte heller räckt till. 
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3.0 Fallstudie 

Att hinna med att filma en händelserik och intressant film på total åtta dagar var verkligen en 

utmaning. Samtidigt så gav det mig fokus som jag tidigare nämnt att arbetet och filmens 

volym inte blev allt för stor. Filmen innehåller intervjuer med deltagarna om vad glädje och 

skapande betyder för dem och hur de känner när kreativiteten får flöda.  

Filmen ska även ge dig som läsare en större inblick i känslan bakom orden som sägs i 

intervjuerna. Du får även vara med i deras skapandeprocess när de tagit sig an uppgiften att 

skapa en bild som innefattar vad glädje är för dem. Filmen tar dig från deltagarens idé till 

deras slutgiltiga resultat som de i filmen visar upp. Under mina åtta dagar på skolan blev inte 

alla helt färdiga men de som blev klara och ville ställa upp på en intervju visade gladeligen 

upp sina verk.  

Filmens innehåll tar plats i ett händelseförlopp om 8 dagar där jag var på plats och filmade 

under lektioner samt vid intervjutillfällen. De fick under dessa 8 dagar jag var på plats skapa 

och utrycka sin tolkning av vad glädje är för dem i bild och broderi. Filmen tar dig från 

deltagarnas idéer till deras slutgiltiga resultat som de i filmen visar upp och pratar kring.  

Filmen innehåller även bilder ifrån en utställning som skedde i samband med att jag var på 

skolan där de visade upp tidigare verk de gjort under terminen. Denna utställning ägde rum i 

Kristianstad på Barbacka kulturhus och var för många deras första vernissage.  

 

3.1 Transkribering 

Innan jag kom till baslinjen hade jag tänkt ut 4-6 frågor som mina deltagare skulle få svara på. 

Dock ville jag inte låsa frågorna allt för mycket utan ville att samtalet i intervjuerna skulle få 

vara lite fritt, men det var skönt att ha en utgångspunkt. Att svara på vissa av frågorna var, 

som jag tidigare nämnt, ganska så svårt för många. Här får du i transkriberad text ta del av 

intervjuerna. Tanken är att du sedan ska jämföra hur du tolkat in svaren i text och vad du 

sedan får ut av svaren när du ser den filmade frekvensen av intervjun. Här är tanken att syftet 

med min uppsats ska göra sig tydlig att man får ut mer information utav personens känslobild 



 

 18 

vid en intervju när man får ta del av detta i rörlig bild. Vid varje fråga kommer det stå 

hänvisning till vilken minut respektive sekund svaret på frågan framförs. 

Texten är även till som ett komplement om du som läsare skulle ha svårigheter att höra de 

olika deltagarnas svar. 

 

Vad är glädje för dig? 

”Träffa kompisar, va med andra och sjunga ibland kanske och gymma” (05.51) Elisabeth 

Möller 

”Glädje för mig är djur, för att dem får mig alltid att le och det känns som att hjärtat lyser 

klart inuti mig” (06.09) Louise Trydenstam 

”Glädje är bra, det känns bra” (06.22) Oskar Matsson 

”man är glad och sånt” (06.33) Vicky Bergman 

”Gädje är mycket, att va med kompisar” (06.47) Rene Carlsson 

” Glädje är fint och det är kul att var ute när solen skiner med alla som går på skolan” (07.00) 

Emanuel Löfmark 

”Glädje är något jag tycker jätte mycket om, det kan vara vad som helst. Det kan vara sol för 

det tycker jag väldigt mycket om för det är ljust och varmt” (07.29) Malin Hubertsson 

 

Hur känner du när du skapar? 

”Det känns toppen” (13.41) Oskar Mattsson 

”Min kropp den känns finemang” (13.48) Emanuel Löfmark 

”Det känns glatt i kroppen” (14.13) Vicky Bergman 

”Det känns toppen och sen kanske man även målar till lugn musik som man följer rytmen till”  

(14.20) Elisabeth Möller 

”Kreativ är ju lite över min gräns, jag har ingen speciell känsla i kroppen bara att få fram fina 

färger i det jag skapar” (14.33) Louise Trydenstam 

”Lite mitt emellan, jag känner mig glad när jag målar” (14.56) Rene Carlsson 
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”Det är lite pirrigt till en början men annars går det väldigt bra, det känns helt fantastiskt” 

(15.13) Malin Hubertsson 

 

Hur känns glädje i kroppen? 

”Det är svårt att svara på den saken, jag ritar mycket som gör mig lugn, jag lyssnar även på 

musik och spelar data” (20.55) Emanuel Löfmark 

”Kroppen är glad, det kittlas i magen en del” (21.30) Rene Carlsson 

”Glädje för mig är att jag känner mig frisk och kry i kroppen och att jag inte känner någon 

smärta eller sorgliga känslor för det kan göra mig trött. Jag blir glad när solen skiner för det 

innefattar glädje för då kommer snart värmen och då blir det fint ute” (22.01) Louise 

Trydenstam 

”Jag känner mig glad bara, jag ler även mycket” (22.25) Vicky Bergman 

”Jag kanske skrattar väldigt mycket och skämtar med andra” (22.40) Elisabeth Möller 

 

Vad är det som är så roligt med att skapa? 

”Att måla, det bästa jag tycker om att måla är hjärtan och sånt” (28.26) Vicky Bergman 

”Att måla allting på papper men även måla i min målarbok för då blir jag glad” (28.45) 

Emanuel Löfmark 

” Jag gillar att lyssna på musik och måla samtidigt. Jag tycker även det är väldigt kul att gå på 

skapande linje på Baslinjen och det roligaste ämnet är Bild. Jag gillar även att laga mat och 

baka det är något jag älskar” (29.03) Rene Carlsson 

”Det känns bra, ibland blir jag gladare när jag får vara kreativ, lite mitt emellan. Det är inget 

speciellt som händer när jag skapar” (29.42) Oskar Matsson 

 

Hur ser man ut när man är glad? 

”Emanuel svarar med endast ett stort leende” (30.10) Emanuel Löfmark 
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”Rene säger glad och håller sedan med mig om att man skrattar mycket när man uttrycker 

glädje” (30.15) Rene Carlsson 

”Man ler mycket och man känner sig väldigt glad för att man har vänner omkring sig och då 

är inget för svårt för någon” (30.24) Louise Trydenstam 

” Kanske något leende eller att man kramar någon” (30.46) Elisabeth Möller 
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3.2 Film 

 

 

 

Här ovan kan du spela den film jag skapat under min studie kring film som intervjumetod. 

Filmen är cirka 32 minuter lång och går även att spela upp via länk från Youtube om du hellre 

vill se filmen i helskärm på din dator. Du kan även använda dig av QR-koden om du har 

arbetet i utskriven form för att komma direkt till länken. Filmen är tänkt att du ska tolka in 

den transkribering du tidigare läst och se om du som läsare upplever om du tolkar in mer 

information ifrån svaren genom att se intervjun i rörlig bild.  

Länk https://youtu.be/Mf_olNoL83I  

 

4 Reflektion, resultat och slutsatser  

Att arbeta med film på detta sättet var för mig ganska nytt, jag har tidigare endast gjort 

instruktionsvideos till olika hantverk samt filmer med endast musik i bakgrunden där man inte 

behövt ta hänsyn till ljudbilden av filmen. Innan jag startade med filmandet av detta arbete så 
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läste jag på en hel del bland annat från Anette Lykke Lundbergs text i boken 

Hantverkslaboratioriet samt Nicole Woods text ifrån Hantverkare Emellan. Självklart 

krävdes det även att jag läste på och förberedde mig inför hur jag skulle lägga upp mina 

intervjuer och då kom boken Fråga, Finna, Fånga framtagen av hemslöjden till stor nytta. 

Där fanns konkreta tips på hur man lägger upp en intervju och element man bör tänka på. 

Dock framför den främst hur man bör tänka kring intervjuer som ska transkriberas i text och 

då var Nicole Woods text ett bra komplement till mitt ämne film. 

Mina tankar när jag gav mig in i projektet var nog att det skulle vara något enklare än vad det 

faktiskt blev. Jag stötte på många svårigheter på vägen mot mitt slutgiltiga resultat. En av 

faktorerna var helt klart den brist på tid jag hade på mig för att genomföra min studie. Som 

jag nämnt tidigare i texten kräver en film som slutar på en längd på 30 min väldigt mycket 

mer tid än den jag hade att röra mig på. Jag fick därför vara realistisk och se vad jag skulle 

hinna med eller inte. Min första tanke när jag började mitt filmande var att hinna prata och 

skapa om 4 olika känslor. Jag insåg dag 2 på plats på Glimåkra folkhögskola att jag skulle 

behöva begränsa mig till endast en känsla vilket fick bli glädje, då det främst var skaparglädje 

jag ville studera kring.  Nu i efterhand så är jag väldigt nöjd med det beslutet då det skalade 

ner mitt arbetes storlek och fokus och gjorde det på så sätt enklare att skriva om. 

Att jämföra just skrift och rörligt material har varit otroligt spännande. Jag har själv alltid 

varit en mer praktiskt lagd person som kan ta in mer information om informationen framförs 

visuellt. Om jag hade fått välja att följa ett stickmönster nedskrivet på ett papper med termer 

som jag ej förstår eller en Youtubevideo som steg för steg visar hur man gör hade jag valt 

videon. Alla fungerar vi olika och det är väl även det jag velat belysa med mitt arbete. Hur vi 

känner när vi utövar kreativa aktiviteter är för alla olika och något mina deltagare i fallstudien 

både fått visa med bild men även förklarat i ord.  

Det kändes svårt att veta innan jag började filma vart mitt material skulle landa. Hur långa 

intervjuer kommer jag fånga? Vad kommer dem svara? Vad blir resultatet av deras bilder? 

Allt detta var faktorer jag ej kunde styra över och gjorde det därför också det ganska svårt när 

t.ex. intervjuerna blev ganska korta när det var det som skulle stå i fokus för filmen. Samtidigt 

så var svaren på frågorna de dem kände och tyckte när jag ställde frågan och då är det också 

det som blev resultatet av min studie. Det svåraste har just varit att ta sig an de material jag 

samlat då volymen för det blev ganska så stort och svårt att välja mellan. Jag försökte som 
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Lykke Lundberg skriver i sin text få att bra flöde och en bra struktur för filmen. jag fick även 

se förbi vissa faktorer som att ljudet på vissa klipp var sämre än andra. Jag fick arbeta med de 

material jag hade och fick justera det så gott jag kunde. Det fanns ingen tid att filma om de 

frekvenser från intervjuerna som var av sämre ljudkvalité. Det hade dessutom kanske inte 

blivit samma svar som de jag fick första intervjutillfället och då försvinner lite av 

spontaniteten bakom svaren. 

Hur det arbetas med alternativa metoder som film för hur vi kan dokumentera arbeten som 

annars skulle varit i skrift är något som är på väg framåt. Dock anses fortfarande digitala 

metoder för t.ex. uppsatser som denna svårtillgängliga. Att hitta och utveckla digitala 

publikationer inom vetenskap är något Anette Lykke Lundberg diskuterar i sin text då hon 

anser att vi bör se möjligheterna istället för begränsningarna mot en mer digital värld. Den 

akademiska världen är enligt henne fortfarande ganska analog och behöver utveckla metoder 

så som film, speciellt inom kulturvård där vi är beroende att föra kunskap kring tekniker och 

arv vidare. Att göra kunskapsbilden bredare genom film och bild är något som bör utvecklas i 

fältet av dokumentation av kultur (Almevik, Höglund, & Winbladh, 2014; Lykke Lundberg 

2009). 

Ett exempel utifrån min uppsats är hur man i transkriberingen från intervjuerna i text i 

jämförelse med filmklippen landar ganska platt i hur personen uttryckt sig under intervjun 

med olika miner, känslor och tonläge. 

För att ta några exempel ifrån min transkribering kan jag börja nämna när Oskar svarar på 

frågan hur det känns när han skapar. Han utrycker sig att ”Det känns toppen” (13.41). Oskar 

säger egentligen inte dessa orden till en början utan gör tummen upp och ler, var på jag frågar 

honom om det känns toppen och han instämmer sedan. Detta är självklart något man hade 

kunnat beskriva så tydligt som möjligt i text, men jag själv anser att man får ut mer 

information av vad som uttrycks av att se det på video.  

Ett annat exempel är när Louise Trydenstam svarar på frågan vad glädje är. Hon svarar 

”Glädje för mig är djur, för att dem får mig alltid att le och det känns som att hjärtat lyser 

klart inuti mig” (06.09). Även här är det viktigt att se personen i intervjun då Louise även 

utrycker sig med leende och ett glatt tonläge när hon beskriver att hjärtat lyser klart inuti 

henne när hon tänker och är med djur. 
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Det görs alltså tydligt att intervjuerna i sig blir mer informativa när man får se deltagarna i 

intervjuerna. I de flesta frågor och svar visar deltagarna väldigt mycket olika minspel och har 

även glada tonlägen när de berättar om vad glädje är och vad de tycker är roligt med 

skapande. 

Vad blir då den största skillnaden mellan att använda film som metod i dokumentering i 

jämförelse mot text? I min anseende är de största skillnaderna hur mycket information man 

får ut av film kontra text. Att läsa en text i jämförelse att se samma händelse i film suddar ut 

så mycket av informationen (Almevik, Höglund, & Winbladh, 2014; Lykke Lundberg 2009). 

Hur ser personen ut? Hur låter personen? Hur ser miljön ut där intervjun tar plats? Hur känner 

personen när den svarar på frågorna? Alla dessa faktorer blir osynliga när vi endast läser en 

text som sagts av en okänd person. Det jag ville framföra i filmen var att skapa en bild av hur 

de olika personerna är och vad de känner när de är kreativa.  

Man skulle kunna sammanfatta mitt arbete med att jag gjort en kvalitativ studie kring 

intervjuer där känslorna bakom orden varit det viktiga. Jag ville låta ord som annars endast 

skulle vara text vara mer levande och rättvis mot vad som sagts och utryckts i intervjuerna 

genom denna metod 

Jag känner att jag fått en bredare bild av intervjutekniker, hur man kan arbeta med film som 

alternativ metod mot att endast arbeta och dokumentera i text. 

 

5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen hur viktiga våra ansiktsuttryck är för oss att 

förmedla känslor. Handens förmåga att skapa och på så sätt finna lugn, glädje och en 

rehabiliterande effekt är även ett faktum och något många kan beskriva och känna igen sig i 

(Creek 2008). Det jag fått upp ögonen för mycket under skrivandet av detta arbete är hur 

viktigt det är att förklara hur vi känner när vi utövar vissa aktiviteter, men också hur vi 

uttrycker oss med våra fysiska uttryck. Hur vi mår på insidan och hur vi speglar våra känslor 

utåt blir tydligt när vi skapar (Laginder & Stenoien 2013, ss. 107-117). Skapande ger oss 

lugn, sammanhang och glädje enligt eleverna på Baslinjen. Vi kan med hjälp av våra händer 

skapa och utrycka våra känslor. Vare sig vi väljer att skapa tillsammans med andra människor 
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eller skapa själv så är det vid båda tillfällen skapandeprocessen som är nyckeln i ordet 

skaparglädje. Att känna glädje tillsammans med andra kan vara viktigt för ökat välbefinnande. 

Precis som många av deltagarna som var med i Laginder och Stenoien intervjuer i texten Att 

lära konstverket för njutningens skull känner jag också avkoppling och en meditativ känsla 

som jag tror många kreativa själar någon gång upplevt i sitt skapande, själva eller i grupp 

(Laginder & Stenoien 2013, ss. 107-117). Jag anser även att det syns tydligt på deltagarna i 

filmen att de går in i ett lugn och har full fokus på det dem har framför sig. 

Alla dessa känslor och uttryck hoppas jag ha fångat genom att använda mig av film som 

metod i denna uppsats. Att arbeta med film kan vara ganska svårt i vissa lägen när tekniken 

strular. Ljudet kan bli dåligt, bilden skakig, minneskortets volym kan ta slut, batteriet på 

kameran dör och tiden för att klippa ihop film kan vara snål. Alla dessa problem är faktiskt 

sådana jag stött på under arbetets gång och är problem som kan vara svårt att styra över vissa 

gånger. Jag anser mig ändå att ha utgått ifrån det material och den tid jag haft och gjort det 

bästa jag kunnat utifrån dem förutsättningar. Att använda mig av film i skapande processer av 

olika slag är nog något jag kommer fortsätta med då det var väldigt spännande att fånga 

kreativiteten på bild. 
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