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BLOCKET, PENNAN OCH KAFFET 
-Konstnärers kreativa arbetsprocess och vilken roll tristess spelar i den. 

 
Isis Mühleisen 

 
Sammanfattning 

 
Anekdoter kring konstnärers arbetsrutiner indikerar att vardagliga 
sysselsättningar kan vara viktigt för kreativt arbete, då 
kombinationen av tristess och kreativitet är ett återkommande tema. 
Tidigare forskning visar att tristess kan vara negativt för personers 
välmående och prestationsförmåga, samtidigt som annan forskning 
visar att det kan gynna kreativitet. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur konstnärers arbetsprocess ser ut och vilken roll tristess 
spelar i den. En kvalitativ enkätstudie genomfördes med ett urval 
bestående av nio konstnärer som arbetade med visuell konst, musik 
och text. Genom induktiv tematisk analys fann denna studie att den 
konstnärliga arbetsprocessen bestod av fem olika faser; förberedelse- 
och inspirationsfas, koncentrationsfas, inkubationsfas, 
illuminationsfas och avslutningsfas. Tristess uppstod för många i 
olika delar av arbetsprocessen, och upplevdes som fysiskt och 
psykiskt obehagligt och stressande. Tristess kunde fungera som 
motivator att leta upp ny stimulans genom utåtvänt eller inåtvänt 
sökande. Att uppsöka tristessartade situationer kunde användas som 
en medveten strategi i arbetsprocessen, och effekterna av 
tristessperioder upplevdes påverka den kreativa arbetsprocessen både 
positivt och negativt. Huruvida effekten var positiv eller negativ 
berodde i stor grad på definitionen av tristessbegreppet samt om det 
var frivilligt att uppleva tristessen eller inte.  

 
Nyckelord: Kreativitet, Den kreativa arbetsprocessens faser, Tristess, Isolation, 
Dagdrömmande, Inkubation, Paus, Otillräcklig stimulans, Repetitiv aktivitet, Koncentration, 
Idéskapande 
 
Den amerikanska författaren Gertrude Stein gick upp varje morgon vid tio och drack motvilligt 
kaffe i tron att det skulle göra henne mindre nervös. Sedan satte hon sitt skrivbord ut i 
trädgården, hon tyckte sig skriva bäst när hon kollade på stenar och kor. Den danske filosofen 
Søren Kierkegaards dagliga rutin bestod av långa promenader, skrivande och kaffe med stora 
mängder socker. Den amerikanska författaren Toni Morrison tycker sig komma på flest idéer i 
bilen, när hon klipper gräset eller sitter på tunnelbanan. Mason Currey sammanställde 
anekdoter och detaljer om ett antal konstnärers dagliga arbetsrutiner i sin bok Daily Rituals 
(Currey, 2014). Anekdoterna indikerar att vardagliga sysselsättningar kan vara viktiga i den 
kreativa arbetsprocessen, då kombinationen av tristess och kreativitet är ett återkommande 
tema i många av konstnärernas rutiner. Konsten verkar uppstå mitt i en människas liv, bland 
alla kaffekoppar och smutstvätt.  
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Begreppet tristess förknippas kanske inte i första hand med någonting kreativt eller roligt. 
Synonymer till tristess i Svensk synonymordbok (2015) är bland andra tråkighet, leda, 
enformighet och dysterhet. Men tristessen beskrivs inte alltid som något negativt för den 
kreativa arbetsprocessen. Tristessens existentiella och på samma gång triviala erfarenhet var 
enligt filosofen Walter Benjamin en källa till inspiration. Benjamin beskrev i 1936 (refererad i 
Moran, 2003) tristessen som ett till ytan tråkig och grått tillstånd, som ledde till drömmande, ”a 
warm gray fabric lined on the inside with the most lustrous and colorful of silks, (med vilket) 
we wrap ourselves when we dream”. Drömmandet som följde tristessen var enligt Benjamin 
kreativitetens och erfarenhetens utgångspunkt (Benjamin, 1936, refererad i Moran, 2003).  

Boken Walden (1854/2004) av Henry David Thoreau handlar om hans uppehåll i en liten stuga 
i England. Thoreau ville bo isolerat och självförsörjande, och genomgående i hans bok är 
viktigheten av ensamhet, eftertänksamhet och enkelhet för ett gott författarskap och liv 
(Thoreau, 1854/2004). Detta väckte frågan om hur konstnärers arbetsprocess egentligen ser ut. 
Finns det några gemensamma strategier? Vilken roll spelar egentligen tristessen i den kreativa 
arbetsprocessen? 

Teori och empiri 

Kreativitet                                                                                                                         
Kreativitet kan definieras som en persons grad av originalitet, idéskapande, fantasi, innovation, 
flexibilitet, förmåga att formulera och lösa problem, för att nämna några (Runco, 2004). 
Heinzen (1994) menade att kreativitet även fungerar som en reaktiv och proaktiv drivkraft för 
att hantera situationer; lösa problem eller undvika dem. Kreativitet kan alltså ses dels som 
egenskaper hos en person, men även som en grundläggande drivkraft för människan att kunna 
hantera sin livssituation (Heinzen, 1994; Runco, 2004). 

Den kreativa arbetsprocessen 
Den kreativa arbetsprocessen kan delas in i faser med tillhörande handlingar, tillstånd och 
arbetssätt, och har definierats på olika sätt. Wallas utvecklade (1926/2014) en modell med fyra 
faser för att beskriva den kreativa arbetsprocessen; Förberedelse, Inkubation, Illumination, och 
Verifikation. Förberedelsefasen är en tillrättaläggning för nya idéer, där information, 
inspiration och intryck samlas. Under inkubationsfasen pågår arbetet med idéerna på ett 
omedvetet plan, andra aktiviteter, pauser eller vila är vanliga sysselsättningar. 
Illuminationsfasen kännetecknas av ”aha-upplevelsen”, där genombrott och större förståelse 
för arbetet skapas. Verifikationsfasen är fasen där konstnären aktivt formar och färdigställer 
arbetet. Faserna bildar en cirkulär process där flera arbeten kan befinna sig i olika delar av 
cirkeln på samma gång (Wallas, 1926/2014). 
 
Mace och Ward (2002) genomförde en studie av visuella konstnärers arbetsprocess och 
sammanställde en modell över den kreativa arbetsprocessen. De fann att processen bestod av 
fyra olika faser, Artwork Conception, där konstnärer identifierar en känsla och/eller idé. Idea 
Development är där konstnären formulerar och strukturerar sin idé. Nästa fas är Making the 
Artwork, som innebär att praktiskt arbeta och genomföra konstverket. Finishing the Artwork 
and Resolution är modellens sista fas, och innebär avslutning och evaluering av konstverket i 
sin slutliga form. Enligt Mace and Ward bestod dessa faser av flera underfaser som inte följde 
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en lineär utveckling. Processen hade en cirkulär form, där den sista fasen utmynnade i den 
första (Mace & Ward, 2002).  
 
Tristess                                                                                                                                      
Det är svårt att hitta en konsensus kring definitionen av tristess, då definitioner ofta är 
motsägelsefulla och vaga. Mikulas och Vodanovich (1993) menade att detta kan komma av att 
tristess möjligtvis inte är ett fenomen, utan en kombination av flera. Mikulas och Vodanovich 
definierade därför tristess i sin artikel The essence of boredom (1993) som ett tillstånd, en 
kombination av perception, affekt, kognition och attribution. Tillståndet upplevdes som rastlöst 
och fylld av missnöje, och uppstod som följd av att befinna sig i en otillräckligt stimulerande 
situation (Mikulas & Vodanovich, 1993).   

Martin, Sadlo och Stew (2006) genomförde en kvalitativ studie för att undersöka hur personer 
upplevde tristess. Forskarna fann stöd för Mikulas och Vodanovichs argumentation då de flesta 
deltagarna upplevde tristess som en obehaglig och stressande känsla bestående av rastlöshet, 
frustration och uttråkning. När tristess uppstod var det oftast som följd av repetitiva uppgifter, 
låg utmaning, låg social stimulans, oinspirerande omgivning, ensamhet, avsaknad av struktur 
och låg yttre stimulans. Hanteringsstrategier för tristess inkluderade bland annat att ta en paus 
eller sysselsättning med andra aktiviteter och sökande efter ny stimulans och nya mål, där 
dagdrömmande och/eller tankspriddhet spelade in (Martin et al., 2006).  

Tristess definieras baserat på detta i denna studie som ett tillstånd där isolation, dagdrömmande 
och inkubation är underdimensioner. Tillståndet uttrycks affektivt, beteendemässigt och 
kognitivt genom variationer av rastlöshet, fysiskt obehag och uttråkning, där sökande efter ny 
stimulans och dagdrömmande kan uppstå (se Figur 1).  
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Figur 1. Modell över tristesstillståndets definition i denna studie. Isolation, otillräcklig 
stimulans och repetitiv aktivitet fungerar som utlösande faktorer. Tillståndet uttrycks kognitivt, 
beteendemässigt och affektivt, och sökande efter ny stimulans och dagdrömmande är möjliga 
effekter. 
 
Negativa effekter av tristess  
Det finns mycket forskning som indikerar att tristess har en negativ inverkan på människors 
fysiska och psykiska välmående och prestationsförmåga. Det finns dock inte lika mycket 
forskning som undersöker eventuella negativa samband mellan just tristess och kreativitet eller 
den kreativa arbetsprocessen. I den kreativa arbetsprocessen kan det sägas vara viktigt att ha 
förmågan att fokusera uppmärksamhet, hitta motivation samt aktivt själv initiera och 
koncentrera sig på arbetet. Följande studier indikerar att upplevelsen av tristess kan vara 
destruktiv för uppmärksamhetskrävande arbete genom bland annat att skapa negativa känslor 
och minska motivation. Detta skulle på så vis kunna indikera att tristess har en negativ effekt 
på den kreativa arbetsprocessen. 

 Studie- och arbetsprestation. Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky och Perry (2010) 
genomförde studier kring sambandet mellan studenters akademiska prestation och tristess. 
Genom en sekvens av studier fann de att tristess ledde till uppmärksamhetsproblem, på så vis 
att upplevelsen av tristess minskade studenters fokus på koncentrationskrävande uppgifter och 
ökade tendensen att bli distraherad och tankspridd. Tristess underminerade enligt deras studier 
studiemotivation och engagemang, samt minskade studenters kognitiva prestation, vilket 
resulterade i sämre akademisk prestation. Wegner, Flisher, Chikobvu, Lombard och King 
(2008) undersökte sambandet mellan tristess och högstadieelevers avhoppande av studier. Med 
en longitudinell metodik fann forskarna att tristess var en signifikant prediktor för tidigt 
avslutade studier (Pekrun et al., 2010; Wegner et al., 2008).  
 
Bruursemaa, Kessler och Spector (2011) undersökte relationen mellan tristess och oproduktivt 
beteende på jobbet. Oproduktivt beteende inkluderade aggressivt beteende, stöld, undvikande, 
sysselsättning med lekar och sabotage. De fann att personer som upplevde mycket tristess på 
jobbet hade större risk att sysselsätta sig med oproduktivt beteende (Bruursema et al., 2011).   
 
 Självständig orientering och kognitiv strävan. Sundberg och Farmer (1986) 
genomförde två studier där de fann att personer som tenderade att uppleva tristess ofta var 
omotiverade och hade låg självständig orientering. Låg självständig orientering innebär låg inre 
motivation, låg självinitiering och lågt ansvarstagande för egen situation. Forskarna fann vidare 
en positiv korrelation mellan tristess och negativa känslor som depression, hopplöshet, 
ensamhet och låg livskvalitet (Sundberg & Farmer, 1986).  
 
Watt och Blanchard (1994) undersökte sambandet mellan tendensen att uppleva tristess och 
personers Need for cognition. Need for cognition innebär en persons tendens att sysselsätta sig 
med och hitta glädje i kognitiv strävan och problemlösning. De fann att personer med låg need 
for cognition hade en större tendens att uppleva tristess, och hade låg förmåga att skapa egen 
inre stimulans och hålla intresse och uppmärksamhet aktivt.  Personer med hög need for 
cognition var dock enligt Watt och Blanchards (1994) studie bra på att själv skapa information 
och underhållning, och forskarna föreslog att dagdrömmande kunde vara en central form av 
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denna självskapade sysselsättning (Watt & Blanchard, 1994). 

Positiva effekter av tristess 

Motivation och dagdrömmande. Bech och Lench (2013) genomförde en 
litteraturstudie av forskning kring tristess för att undersöka om tristess kunde ha en positiv 
funktion. De fann att tristess var en vanlig och ofta förekommande erfarenhet som spelade en 
värdefull roll i människors målsträvan. De menade att tristess uppstår när en person upplever 
sin situation som ostimulerande, när den fysiska eller emotionella intensiteten i situationen 
minskar. De föreslog att tristess har som emotionell funktion att signalera att det är dags att leta 
efter ny stimulans (Bech & Lench, 2013).  

Dagdrömmande kan möjligtvis vara det som uppstår när tristess signalerar att det är dags att 
uppsöka ny stimulans. Giambra och Filler observerade i sin studie (1973) att tankspriddhet och 
dagdrömmande uppstod lättast när aktiviteten en person utförde var lite 
uppmärksamhetskrävande eller ostimulerande, och inte kunde avbrytas. Hur mycket en person 
dagdrömde berodde på hur mycket uppmärksamhet uppgiften de utförde krävde. Ju lättare en 
uppgift var, desto mer dagdrömde man. Forskarna argumenterade för att uppmärksamheten 
riktades inåt för att skapa den stimulans som saknades i situationen (Giambra & Filler, 1973). 
Smallwood och Schooler (2006) argumenterade också i sin artikel att dagdrömmande uppstår i 
ostimulerande situationer för att rikta uppmärksamheten mot nya stimulerande mål. 
Dagdrömmande kan enligt forskarna vara en variant av problemlösning (Smallwood & 
Schooler, 2006). Tristess kan alltså motivera en att skapa egen stimulans genom 
dagdrömmande, men blir det flera och bättre idéer när man har tråkigt? 
 

Tristess och inkubation som idéskapande. Föga uppmärksamhetskrävande eller 
ostimulerande uppgifter kan sägas vara tristessartade situationer. Dessa typer av situationer var 
enligt Giambra och Filler (1973) det som ökade dagdrömmandet mest. Gilhooly, Georgiou och 
Devery (2013) undersökte om det fanns en interaktion mellan att utföra alternativa uppgifter 
och kreativitet. De fann att invävda inkubationsuppgifter i en arbetsprocess hade en positiv 
effekt på den kreativa prestationen (Gilhooly et al., 2013).  
 
Sio och Ormerod (2009) fann också i sin meta-review att inkubation hade en positiv inverkan 
på kreativt problemlösande. Inkubationsintervall var mest fördelaktiga när de bestod av lågt 
utmanande uppgifter, där just dagdrömmande uppstod. Enligt forskarna har kreativa problem 
oftast en rad möjliga lösningar, och personen ifråga behöver leta brett i sin kunskap efter alla 
samband, kopplingar och referenser som kan hjälpa till med att lösa problemet. Forskarna 
menade att inkubation underlättade denna typ av kunskapssökande (Sio & Ormerod, 2009).  
 
Mann och Cadman (2014) genomförde två studier för att undersöka om tråkiga aktiviteter hade 
en positiv effekt på kreativitet. Tristess skapades genom att försökspersonerna fick utföra 
tråkiga skriv- och läsuppgifter, och sedan testa deras divergenta tänkande, det vill säga 
förmågan att hitta på många, nya lösningar på ett givet problem. Resultatet från studierna 
visade att tristess ledde till flera idéer, men inte nödvändigtvis mer kreativa idéer (Mann & 
Cadman, 2014).  
 
 



	   6	  

Isolation och frihet. Isolation kan betecknas som en tristessartad situation, där det ofta 
finns mindre yttre stimulans att sysselsätta sig med. Pedersen (1997) genomförde intervjuer 
kring den psykologiska funktionen av avskildhet. Han fann att deltagarna använde avskildhet 
och isolation till att kontemplera vem de var och vad de ville vara. Han fann vidare att i 
isolation innebar frihet, många upplevde sig mindre hämmade, och vågade experimentera mer 
utan rädsla för vad andra skulle tycka. Många deltagare uppsökte isolation eller avskildhet när 
de skulle arbeta kreativt (Pedersen, 1997). 

Tristess verkar vara ett tillstånd som både kan ha positiva och negativa effekter i den kreativa 
arbetsprocessen. Tristess kan sänka det psykiska välmående, korrelera med låg självständig 
orientering och låg need for cognition, minska studie- och arbetsprestation och sabotera arbete 
(Pekrun et al., 2010; Sundberg & Farmer, 1986, Wegner et al., 2008, Bruursema et al., 2011, 
Watt & Blanchard, 1994). Samtidig har tristess potentialen att trigga dagdrömmande, öka 
antalet idéer, styrka förmågan till problemlösning, ge frihet att experimentera och öka 
motivationen att sträva efter nya mål (Bech & Lench, 2013; Mann & Cadman, 2014; Giambra 
& Filler, 1973; Smallwood & Schooler, 2013; Gilhooly et al., 2013; Sio & Ormerod, 2009; 
Pedersen, 1997).  
 
I nuläget finns det en brist på kvalitativ forskning som undersöker tristess roll i den kreativa 
arbetsprocessen. Hur ser konstnärers arbetsprocess ut? Hur skulle de själva beskriva 
upplevelsen och rollen tristess spelar i den? En kvalitativ beskrivning av detta kan innebära 
dels en bättre och mer nyanserad bild av hur konstnärer arbetar, och kan också bidra till en 
bredare förståelse av tristess som något utöver negativa känslor.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur konstnärers arbetsprocess ser ut och vilken roll tristess 
spelar i den. De specifika frågeställningarna är: Hur ser konstnärers arbetsprocess ut? Hur 
upplever och hanterar konstnärer tristess? Kan tristess ha en positiv funktion i den kreativa 
arbetsprocessen?  
 

Metod ��� 
 
Urval 
Studien hade ett bekvämlighetsurval bestående av nio konstnärer som arbetade med visuell 
konst, musik och/eller text. Urvalet gjordes för att täcka in ett brett område av konstfältet. 
Deltagarna var alla bekanta till studieförfattaren. Deltagarna bestod av 6 kvinnor och 3 män i 
åldrarna 24 – 38 år, varav 4 var norrmän och 5 var svenskar. Deltagarna jobbade mellan 6 – 60 
timmar i veckan med konst. Deltagarna kommer i studien att benämnas med sin deltagarsiffra. 
Deltagare 1: Kvinna, visuell konstnär och författare, svensk. Deltagare 2: Kvinna, visuell 
konstnär och författare, svensk. Deltagare 3: Kvinna, författare, svensk. Deltagare 4: Kvinna, 
visuell konstnär, norsk. Deltagare 5: Man, musiker, svensk. Deltagare 6: Kvinna, författare, 
svensk. Deltagare 7: Man, musiker, norsk. Deltagare 8: Kvinna, musiker, norsk. Deltagare 9: 
Man, visuell konstnär, norsk. 
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Procedur 
Studien genomfördes skriftligt via internet med frågor kring deltagarnas arbetsprocess- och 
metod, i förhållande till tristess och underdimensionerna isolation, dagdrömmande, och 
inkubation. Undersökningen var utformad som en enkät med 25 frågor med fritextsvar (se 
Bilaga 1). Enkäten skickades till deltagarna per e-post med nätenkätverktyget Enalyzer 
(Enalyzer, 2010). Eftersom begreppet tristess har en negativ laddning formulerades frågorna i 
första halvan av enkäten utan begreppet tristess. Frågorna var indelade i fyra områden. Det 
första området fokuserade på arbetsprocess och arbetsrutiner. Exempel på dessa frågor var: 
”Finns det någonting som brukar trigga eller stimulera ditt kreativa arbete? Består din 
arbetsprocess av olika delar/tillstånd/perioder, kan du beskriva dessa?”. Andra området bestod 
av frågor i förhållande till underdimensionerna av tristess. Exempel på dessa frågor var: ”Kan 
du berätta om en typisk situation där du dagdrömmer? Upplever du att ensamhet har en effekt 
på ditt arbete? Hjälper det dig att ta pauser från ditt arbete?”.  Det tredje området använde 
begreppet tristess konkret, med frågor som: ”Vad innebär konceptet tristess för dig? Upplever 
du att tristess är en del av din arbetsprocess? Kan du beskriva hur? Hur hanterar du tristess när 
det uppstår?”. Det sista området bestod av demografiska frågor om kön, ålder, huvudsyssla och 
eventuellt extraarbete. Enkäten var tillgänglig på både norska och svenska.  
 
Analys 
Det genomfördes en induktiv tematisk analys av enkätsvaren. Teman i analysen och 
frågeställningarna anpassades efter det insamlade materialet (Langemar, 2008). 
 
Alla enkätsvar lästes till en början igenom för att få en generell idé om det fullständiga 
materialet. Sedan lästes varje deltagares svar separat med fokus på arbetsprocessens uttryck. 
Centrala teman, definitioner och beskrivningar antecknades. De samlade anteckningarna lästes 
sedan för att identifiera likheter och olikheter i svaren, och grupperades i gemensamma faser 
och teman. Allt material lästes sedan en gång för varje fas och tema för att fånga upp allt 
aktuellt material och eventuella motsägelser. Till slut konstruerades en modell över 
arbetsprocessens där innebörden av det strukturerade materialet sammanfattades i fem olika 
faser. Samma analysprocess genomfördes med fokus på begreppet tristess, dess uttryck, 
hantering och roll. Materialets innebörd sammanfattades under olika rubriker och det 
konstruerades en modell över tristess hanteringsstrategier. Sedan lästes allt material med fokus 
på tristess i förhållande till arbetsprocessen. Varje enkätsvar lästes igenom en gång per fas. 
Detta gjordes för att i så stor grad som möjligt fånga upp likheter eller skillnader i rollen 
tristess spelade i de olika faserna. Aktuella delar av enkätsvaren citeras under resultatet av både 
arbetsprocessen och tristess. 
 
Etik 
Deltagarna blev upplysta om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande i studien. Deltagarnas uppgifter behandlades i tråd med American 
Psychological Associations forskningsetiska principer. Alla som arbetar med undersökningen 
har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna är endast tillgängliga för studieförfattaren.  
Deltagarna blev upplysta om att undersökningen kom att redovisas för medstudenter och 
examinator på ett uppsatsseminarium på Södertörn högskola. Deltagarna blev även upplysta 
om att undersökningen kom finnas tillgänglig via Södertörn högskolas bibliotek och DiVA.  
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Resultat 
 

Den kreativa arbetsprocessens faser 
I samtliga intervjuer kom det fram att deltagarna upplevde sin arbetsprocess som bestående av 
olika faser med tillhörande handlingar, tillstånd och arbetssätt: ”(Min arbetsprocess består av) 
Den promenerande idéskapande fasen och den skapande fasen eller redigerande fasen.” 
(deltagare 3). Faserna kunde ha varierande uttryck och innehåll, samt dyka upp i flera 
omgångar under arbetet med ett och samma verk. Flera olika konstnärliga projekt kunde 
samtidigt befinna sig i arbetsprocessen. Deltagarna sa sig uppsöka olika faser till olika tider i 
processen beroende på vad de behövde i stunden. ”Jag kan ha en period av mycket kreativt 
flöde, idéer och utförande som kommer av sig självt. Till att vara i perioder när flödet kan vara 
ganska trögt och det mest handlar om att jobba på och ha rutiner och vara disciplinerad” 
(deltagare 5). Arbetsprocessen växlade överlag mellan perioder av krävande och mindre 
krävande tillstånd, som till exempel koncentrerat arbete eller promenader, strukturerade 
uppgifter eller konsumerande av konst för inspiration. 
 
Fem faser utvecklades för att sammanfatta och illustrera den kreativa processen som den 
framkom genom analysen: förberedelse- och inspirationsfas, koncentrationsfas, inkubationsfas, 
illuminationsfas och avslutningsfas. Nedan illustreras processen och faserna med en modell (se 
Figur 2). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. Modell över arbetsprocessens fem faser, konstruerade utifrån denna studies resultat. 
Faserna bildar tillsammans en cirkulär arbetsprocess där sista fasen mynnar ut i första.  
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Förberedelse- och inspirationsfasen. Denna fas fungerade som förberedelse och 

tillrättaläggning för ett kommande arbete. Fasen präglades av sökandet efter inspiration, där 
deltagarna samlade på sig intryck och information att sedan bilda nya idéer utifrån. Deltagarna 
sysselsatte sig gärna med oformulerade och okonkreta tankar, dragningar eller intressen mot 
material, situationer eller teman som de önskade utforska och realisera genom sin konst på en 
senare punkt. Fasen bestod i stor grad av att konsumera andras konst, litteratur, musik och 
liknande, och präglades av stor nyfikenhet och öppenhet inför vad och hur någonting kunde 
inspirera: ”Alla möjliga typer av materialsökningar, tester eller experiment, eller tankekedjor, 
som ibland leder till något och ibland inte, men som då ingår i något sorts sökande fram mot 
vad som är kärnan eller vad som bränns eller är intressant eller bara klickar och fungerar och 
gör något som är värt att utforska eller visa för andra” (deltagare 1).  
 
Fasen beskrevs överlag positivt, men kunde för vissa upplevas som smärtsam och tvångsartad 
om deltagarna hade en frist, eller annan tidspress på att idéerna skulle manifestera sig: ”Oftest 
består den mest av frukteløs søken, i meg selv, eller i bøker, internettet eller den ytre verden” 
(deltagare 4). Fasen var trattformad på så vis att samlandet av intryck resulterade i en mer 
konkret formulering av idéer och problem mot fasens slut.  
   

Koncentrationsfasen. I koncentrationsfasen hade deltagarna utifrån materialet från 
förberedelse- och inspirationsfasen definierat en mer konkret idé eller riktning för arbetet de 
ville genomföra. Fasen bestod då av fokuserat och koncentrerat arbete och utveckling av detta. 
Tristess uppstod gärna i denna fas, och många deltagare beskrev det som krävande att inte ge 
efter för sitt behov av att sysselsätta sig med yttre stimulans som telefoner, tv-tittande, 
socialisering och liknande, istället för det konstnärliga arbetet: ”Generellt jo vanskeligere jeg 
synes det er å feks komme igang med noe, jo mer ømfindltlig er jeg for ytre forstyrrelser. Det 
er som om hodet desperat leter etter adspredelser eller unnskyldninger til ikke å tenke på det 
det må” (deltagare 4). Eftersom många upplevde sig lättdistraherade i denna fas, uppsökte de 
gärna ensamhet och isolation i någon form, då frånvaron av yttre stimulans hjälpte många att 
tänka och fokusera bättre: ”Jag behöver vara ensam regelbundet för att känna att jag kan tänka 
ordentligt och sortera intryck eller fokusera. Även för att kunna koncentrera mig ordentligt i 
vissa moment som är svåra. Jag blir lätt störd då av ljud och prat” (deltagare 1), ”(Ensamheten) 
är ett krav. Jag kan gärna prata med andra om skrivande, men att skriva gör jag själv, ensam. 
Det ingår i att skriva att vara ensam och tänka, och det är viktigt för mig. “ (deltagare 6) 
 
 Isolationen fungerade som en strategi för att kunna koncentrera sig, ett sorts frivilligt tvång: 
”Fordi jeg har vanskelig for å konsentrere meg om noe mer gøy skjer i rommet så jobber jeg 
ofte alene. Selvom det er en del av et samarbeid. jeg opplever i samarbeidet jeg gjør med min 
beste venn at det er jeg som foreslår at vi burde spise eller se på film eller prate dritt fordi det 
er det jeg vil i dens selskap og at dette ofte resulterer i at vi må fordele oppgavene og isolere 
oss” (deltagare 8). 
 

Inkubationsfasen. Inkubationsfasen bestod av andra aktiviteter än det konstnärliga 
arbetet. Fasen inträdde oftast efter intensivt arbete, när ett första utkast var klart, när 
bearbetning behövdes, eller när deltagare upplevde sig stå fast i processen. Många uppsökte 
aktiviteter som promenader, läsande, socialisering och liknande, men inaktivitet som isolation, 
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pauser, tystnad och vila var också del av inkubationen. Flera deltagare menade att det var 
nödvändigt med inkubationsintervall för att informationen eller materialet skulle kunna sjunka 
in, förstås och användas ordentlig: ”Promenerande (tänkande, låta tankarna fladdra), teckna 
och leka, promenera, anteckna, fota, anteckna meningar som dyker upp, låta meningarna gå 
runt i kroppen, sova sova sova, Jag har också perioder då jag bara läser och läser, det ser jag 
också som skapande, vilande skapande kanske en kan säga” (deltagare 3). I inkubationsfasen 
upplevde sig deltagarna att ett arbete med konsten ändå pågick, men på ett indirekt sätt, utanför 
medvetandet: ”ibland kommer idéer även när jag har väldigt fullt upp och egentligen är för trött 
för att tänka på annat än vad jag ska äta till middag. Så det kan vara en långsam vilsam fas, 
eller något som pågår i bakhuvudet medan jag gör annat” (deltagare 1). 
 

Illuminationsfasen. Illuminationsfasen kom som följd av inkubationsfasen, och kan 
beskrivas som en andra period av inspiration. Den innebar ofta en ”nytändning”, en känsla av 
genombrott eller förståelse för hur de skulle gå vidare efter inkubationsfasens vilande: ”Ofte 
oppstår det nye ideer når jeg ikke jobber direkte med musikken. Noen ganger finner jeg også 
løsningen på et problem når jeg ta en pause fra arbeidet og gjør noe annet” (deltagare 7). 
Inkubationens aktivitet, eller inaktivitet, ledde för många till en ny giv. De kunde uppleva sig 
få en ny förmåga att arbeta igen: ”Etter å ha holdt et jevnt gå-tempo over en tid, så faller man 
inn i en slags meditativ tilstand hvor man også havner i en kreativ flyt-sone, hvor man tenker 
lett” (deltagare 9). Just att vara i eller betrakta rörelse, genom promenader och resande, var 
också i denna fas centralt i deltagarnas svar på hur de kom in i konstruktiva former av tänkande 
eller arbetande: ”Gjennom 2014 jobbet jeg ikke på atelieret, men gikk tur hele dagen. Jeg gikk 
omtrent 1-2 mil annenhver dag. Jeg gikk veldig sakte. Turen varte mellom 4 og 6 timer. Jeg 
hadde en uslukkelig tørst etter å gå tur, uavhengig av vær. Det eneste som stoppet meg var en 
utslitt kropp. Tidligere har jeg ikke kunnet tenke meg noe mer kjedelig enn å gå tur, men 
plutselig fant jeg dette som en effektiv måte å komme i kontakt med tankene mine på. (…) En 
liten stund ut i gåingen får jeg vanligvis en energi-boost hvor det føles som om man kan gå i all 
evighet – det som om man går på auto-pilot og er i en meditativ tilstand hvor man virkelig føler 
seg fjernet fra sin egen kropp. (…) Jeg er mindre analytisk og lever nesten i en slags indre 
drømmeverden der jeg går” (deltagare 9) Illuminationsfasen genombrott gav för många ny 
energi och positiva känslor inför att fortsätta arbetet och mynnade sedan ut i arbetets 
avslutningsfas.  
 

Avslutningsfasen. Avslutningsfasen liknande koncentrationsfasen, men inträdde oftast 
när en deadline eller annan form av bestämt avslut närmade sig: ”Att ha någon sorts deadline 
eller tidspress för att visa något för andra, att veta att det jag gör ska till någon annan, och att 
ha ett rum, en publik, ett presentationstillfälle att förhålla mig till och tänka på vad som kan 
hända där (brukar hjälpa i arbetet)” (deltagare 1). Ångesten och stressen som medföljde yttre 
krav som deadlines, var för vissa avgörande som drivkraft för att avsluta sina arbeten: ”Oftest 
er det ytre press som må til, d.v.s. angst for å ikke greie å gjennomføre det jeg har sagt ja til å 
gjøre” (deltagare 4). Fasen bestod av mer strukturerat arbete än de tidigare faserna, med fastare 
tider och mer definierade, praktiska uppgifter: ”Hvis jeg derimot har noe konkret jeg må gjøre, 
pga en deadline eller en utstilling som nærmer seg, pleier hele dagen å være mer strukturert. 
Jeg kommer om morgenen, sjekker mail i 15 min, og går rett i gang med å jobbe. Den typen 
jobbing jeg mener da er feks skriving til et konkret prosjekt, konkret problemløsing, fiksing, å 
kjøpe ting jeg trenger til prosjektet etc” (deltagare 4). 
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Denna fas beskrevs i likhet med koncentrationsfasen som tristessartad, och överlag minst 
lustbetonad. Arbetet var inte beroende, eller i huvudsak styrt av, inspiration, utan beskrevs i 
större grad som präglat av disciplin: ”När jag har material som ska färdigställas så kliver jag 
upp på morgonen och jobbar lite administrativt med tex marknadsföring, kollar av med min 
manager vad som ska göras på den fronten, tar något möte med grafiker, fotograf etc. Sen till 
studion och sitter och mixar arrar eller kompletterar med inspelning av något eller musik” 
(deltagare 5). 
 
Tristess 

Tristessupplevelsen. De flesta deltagarna beskrev att de upplevde tristess i monotona, 
förutsägbara, ostimulerande situationer. Dessa situationer var gärna jobb eller situationer 
präglade av ofrivillighet eller där det fanns lite ny, yttre stimulans att engagera sig med: “På 
jobbet eller i någon vardagssyssla när jag känner mig uttråkad och tänker att jag skulle vilja 
skriva istället” (deltagare 6). Vissa deltagare menade dock att de inte upplevde tristess. De 
benämnde olustkänslorna vid ovannämnde situationer som någonting annat, t.ex. irritation över 
ineffektivitet eller liknande: ”Noen ganger har jeg tenkt at jeg ikke opplever kjedsomhet fordi 
at jeg alltid er underholdt av mine egne tanker og at det jeg har tenkt at har vært kjedsomhet 
som det å vente i kø eller vente på et svar ikke er kjedsomhet fordi det heller er irritasjon. men 
jeg er ikke sikker på hva det betyr. men det er ofte at folk sier at de kjeder seg og jeg er i 
samme situasjon men ikke har tenkt at det er det jeg tror jeg gjør” (deltagare 8). 

  
Upplevelsen av tristess beskrevs oftast som ett obehagligt, negativt psykiskt och fysiskt 
tillstånd som deltagarna önskade skulle upphöra: ”Det är ett tråkigt, stillastående tillstånd. Det 
är inte att vara ledsen men mer avstängd, uttråkad. Det är när jag tittar upp från texten och 
stirrar ut och känner att det aldrig kommer bli bra. Aldrig färdigt” (deltagare 6). Begrepp som 
användes för att beskriva upplevelsen var variationer av rastlöshet, uttråkning, stillestånd, 
frustration, nedstämdhet och tomhet: ”Rastlöshet, inget känns kul/intressant, att va hungrig, 
uttråkad. (…) typ pirrningar i hela kroppen, oförmåga att sitta still” (deltagare 2). En deltagare 
upplevde dock tristess som rogivande: ”Egentligen tycker jag att det är väldigt skönt att inte ha 
något att göra och att känna tristess kan vara rofyllt, då det känns som jag vilar” (deltagare 5). 
 

Tristess i den kreativa arbetsprocessen. Flera av faserna innehöll någon aspekt av 
tristesstillståndet, och kunde hjälpa processens utveckling. Inspirationsfasens tidvis riktnings- 
och fruktlösa sökande kunde leda till en större öppenhet i förhållande till vad som kunde 
inkluderas och vara intressant att arbeta med. Inkubationsfasens stillestånd eller pauser kunde 
mynna ut i illuminationsfasens genombrott. Koncentrations- och avslutningsfasens isolation 
användes medvetet som strategi för att jobba fokuserat.  
 
På den direkta frågan om tristess spelade en roll i den kreativa processen menade de flesta 
deltagarna att det inte gjorde det. Svaren var dock ibland motsägelsefulla. Tristess verkade 
upplevas olika beroende på situationen den uppstod i. Flera deltagare skrev att upplevelsen av 
tristess inte kändes positivt i stunden, men att den ändå kunde ha en positiv funktion som 
signal att det var dags att ändra kurs, byta aktivitet eller vila: ”Tänker att det kan vara ett sätt 
att bearbeta det man har gjort. Hjärnan kan ju inte gå på högvarv hela tiden. kanske är det när 
tristessen kommer som det är dags att sluta för att sen börja igen senare, med nya "ögon". (…) 
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Men jag KÄNNER inte att det fungerar så. Inte i tristessögonblicket” (deltagare 6). Tristess 
upplevdes på så vis av vissa som motiverande till någon form av sysselsättning som kunde 
innebära någonting kreativt. 
 
För två deltagare berodde konsekvensen av tristess på graden av vilja eller frivillighet i 
situationen. Tristess ansågs som positiv om det var ett eget val att uppleva det, och negativ om 
det var ofrivilligt: ”Om det är ligga och titta ut genom ett fönster och låta tankarna fladdra så är 
det en viktig del. Om det är när det börjar krypa i mig så är det annorlunda” (deltagare 3). 
Definitionen av begreppet och situationen var avgörande för hur tristess upplevdes: 
”Kjedsomhet for meg er bare fraværet av å gjøre noe som man føler gir en form for mening i 
livet sitt. Jeg kan være i sitasjoner som kan høres kjedelige ut, som å gå lange sakte turer, eller 
å være i stille meditative tilstander. Jeg kan gjøre monotone ting, så lenge de har en hensikt 
innenfor et kreativt arbeid. Om en gitt aktivitet har en hensikt jeg ikke er så begeistret over, så 
kjeder jeg meg umiddelbart” (deltagare 9).  
 
Hantering av tristess.  
Deltagarna önskade överlag att tristessupplevelsen skulle upphöra, och uppnådde det genom 
någon form av sysselsättning: ”Tristess är tomhet å tomhet behöver fyllas å de finns olika sätt 
att fylla den och ett av dom är att skriva”(deltagare 2). Det fanns i huvudsak två 
hanteringsstrategier för tristess; inåtvänt eller utåtvänt sökande efter ny stimulans. Dessa 
strategier illustreras nedanför med en modell (se Figur 3). 
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Figur 3. Modell över hanteringsstrategier av tristess. Tristess upphörde för deltagarna i denna 
studie genom inåtvänt eller utåtvänt sökande efter ny stimulans, där dagdrömmande och 
idéskapande uppstod vid det inåtvända sökandet medan det utåtvända ledde till sysselsättning 
med yttre stimulans. 

 
Inåtvänt sökande. Inåtvänt sökande innebar att deltagarna själva skapade stimulansen 

som saknades i situationen. När sysselsättning med yttre stimulans inte var möjligt eller 
önskvärt började ofta deltagarna dagdrömma: ”Jeg jobber på kundesenter, og jobben er ganske 
monoton, så det hender ofte at jeg glir inn i dagdrømming mens jeg jobber” (deltagare 7). 
Dagdrömmandet kunde innebära tankar och idéer som var relaterade till deras arbeten: ”Ibland 
börjar ja skriva en text i huvudet, och ju längre ja låter den stanna där desto längre blir den, då 
kan de vara perfekt typ på jobbet att hålla på med det i huvudet medan jag arbetar fysiskt och 
skriva ner först mycket senare” (deltagare 2). Dagdrömmandet beskrevs som ett viktigt 
idéskapande och inspirerande tillstånd, som var en källa för förståelse, problemlösning och 
genombrott i det konstnärliga arbetet: ”(dagdrömmande är) I aller høyeste grad (en källa till 
inspiration). En av de få kildene til inspirasjon jeg har” (deltagare 9). 
 
Dagdrömmande hade för många en avgörande funktion i arbetsprocessen. Det fungerade som 
en icke-fysiskt arbetande med konstverk, både på idéplan, för planering, och i förhållande till 
praktiska lösningar: ”Det är (under dagdrömmandet) då jag ofta hittar in, hittar rätt, som jag 
kan ligga/promenera och vakendrömma mig in i min text. Det är där jag kan låta texten också 
sätta sig i kroppen. (…) Jag tänker att dagdrömmandet är essentiellt för mitt 
skrivande/skapande” (deltagare 3). Deltagarna kunde i tristessituationer få förståelse för hur de 
ville forma ett konstverk, upptäcka vilken riktning de ville utveckla någonting i: ”Oftast tycker 
jag att dagdrömmandet ter sig i fragment av en helhetsbild i sinnet som man önskar att ta sig 
till. Och då bryter (jag) ner den i delar baklänges och försöker beta av dom för att förverkliga 
dom. Det är oftast så jag upplever att en låt "uppenbarar" sig för mig. Och även mindre 
dagdrömmar som ger en daglig glädje och tankar vilket kan leda till små idéer” (deltagare 5). 
En deltagare upplevde dock dagdrömmande endast som distraktion: “Jeg tror jeg opplever det 
mest som en distraksjon” (deltagare 8). 
 

Utåtvänt sökande. Utåtvänt sökande innebar att tristess upphörde genom 
sysselsättning med yttre stimulans, som datorer, telefoner, andra människor och liknande. 
Utåtvänt sökande upplevdes överlag som mindre konstruktivt för den kreativa processen, 
snarare ett hinder: ”(…) ser på tv eller leser tabloider. Jeg leser ikke ting som faktisk 
interesserer meg, av en eller annen grunn. Det er akkurat som om om kroppen vil innta det 
mest søplete verden har å by på. Og jeg innfrir, dessverre” (deltagare 9). 
 
Flera deltagare beskrev det utåtvända sökandet till yttre stimulans som den lättare 
sysselsättningen att ty sig till, och någonting man behövde arbeta aktivt för att undvika: ”Jag 
tar upp mobilen. Jag bannar mig själv för att jag tar upp mobilen. Jag slutar skriva, oftast, och 
gör något annat, eller så försöker jag, ganska krampaktigt, lite till” (deltagare 6). Det utåtvända 
sökandet uppstod lättast om planen eller riktningen för arbetet inte var specifik, eller arbetet 
man skulle utföra kändes svårt eller utmanande, som i koncentrationsfasen och 
avslutningsfasen: ”Hvis jeg ikke har noe spesiellt jeg må gjøre den dagen pleier jeg å bruke den 
første timen til å sjekke mail, evt svare på disse, for så å gå over til å sjekke facebook og annen 
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tankeløs internettbruk. Dette kan eskalere i slik alvorlig grad at nettet blir en slags hengemyr 
jeg ikke klarer å komme meg ut av” (deltagare 4). 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur konstnärers arbetsprocess ser ut och vilken roll 
tristess spelar i den. Studien tittade på hur konstnärer beskrev sin arbetsprocess och hur de 
upplevde och hanterade tristess när det uppstod i den. Studien tittade vidare på om tristess 
kunde ha en positiv funktion i den kreativa arbetsprocessen. 
 
Arbetsprocessen 
Deltagarnas arbetsprocess kunde delas in i faser, i likhet med Wallas (1926/2014) och Mace 
och Ward (2002). Wallas Förberedelsefas, och Mace och Wards Artwork Conception och Idea 
Development överlappar i stor grad med denna studies Förberedelse- och inspirationsfas. 
Wallas (1926/2014) förberedelsefas kännetecknas av ett öppet sökande i många riktningar, i 
likhet med dennas studie där förberedelsefasen bestod av öppet samlande av intryck och 
inspiration. Wallas lägger dock vikt på det han kallar ”reglerat tänkande” och logik som 
verktyg i denna fas, detta var ingenting som framkom i denna studie. Mace och Wards (2002) 
Artwork Conception och Idea Development betonar också, i likhet med denna studie, 
samlandet av intryck och inspiration som avgörande i fasen. De poängterar även vagheten i 
formuleringar och idéskisser, konsumeringen av konst som centralt och att fasen mynnar ut i en 
klarare idéformulering. Mace och Ward delade dock upp denna process i två olika faser med 
flera underfaser, till skillnad från denna studies modell (Mace & Ward, 2002; Wallas, 
1926/2014).  
 
Koncentrationsfasen hade ingen motsvarighet i Wallas modell (1926/2014), detta kommer 
möjligtvis av att Wallas inkluderar konkret problemformulering- och lösning i sin 
förberedelsefas. Mace och Wards (2002) Idea Development och Making the Artwork 
samstämmer med denna studies koncentrationsfas. Hos Mace och Ward struktureras och 
definieras också idéer i större grad, samt går från idéplan till att påbörjas i fysisk form. I denna 
studies resultat fanns dock inte lika stort fokus på omformulerandet eller förkastandet av idéer 
(Mace & Ward, 2002; Wallas, 1926/2014).  
 
Inkubationsfasen fungerade liknande som i Wallas modell (1926/2014), den kännetecknades av 
mental vila och sysselsättning med annat än det konstnärliga arbetet. Wallas menar dock att 
läsande är destruktivt för inkubationen. I denna studie framkom läsandet som något många 
deltagare gjorde under inkubationen, och som de upplevde gynnade fasen. Wallas tar annars 
upp viktigheten av promenerande i denna fas, vilken i denna studie inkluderas i både 
inkubations- och illuminationsfasen. Dessa faser kan dock vara svåra att skilja åt eftersom 
inkubationen mynnar ut i illuminationen. Vidare studier kan gynnas eventuellt av att fokusera 
på skillnader och övergången mellan dessa faser (Wallas, 1926/2014).  

Illuminationsfasen fungerade i likhet med Wallas modell (1926/2014), på så vis att de tidigare 
fasernas växlande mellan koncentration och inkubation leder till en ny vilja och förståelse i 
arbetsprocessen. Inkubations- och Illuminationsfasen var inte del av Mace and Wards modell 
(2002). Det kan komma av att omformuleringen, restrukturering och utvärdering av idéer i 
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Mace och Wards modell i stor grad var placerade i underfaser. Fasen Idea Development 
inkluderar bland andra underfasen Enriching, expanding, discovering, som kunde innebära att 
konstnären sysselsatte sig med aktiviteter som inte var direkt relaterade till konstverket. Det 
behövdes då möjligtvis ingen egen fas med denna sorts pauser med bearbetning, genombrott 
och ökad förståelse (Mace & Ward, 2002; Wallas, 1926/2014).  
 
Avslutningsfasen liknade Wallas (1926/2014) Verifikationsfas på så vis att den 
kännetecknades av strukturerat, medvetet arbete med konkreta problem inför ett avslut. Mace 
och Wards Finishing the Artwork och Resolution kan jämföras med denna studies 
avslutningsfas. Dessa två faser innebar en avslutande genomarbetning och evaluering inför 
eventuell uppvisning, deadline eller liknande (Mace & Ward, 2002; Wallas, 1926/2014).  
 
Tristess 

Tristessupplevelsen. Denna studies resultat kring upplevelsen av tristess samstämmer i 
stor grad med forskningen på området. Tillståndet beskrevs av de flesta deltagarna som ett 
obehagligt, negativt psykiskt och fysiskt tillstånd, i likhet med Martin, Sadlo och Stew (2006) 
som fann att tristess var bestående av obehagliga och stressande känslor. Deltagarnas 
beskrivningar av tristess inkluderade tomhet, pirrande i kroppen, tankspriddhet, nedstämdhet, 
frustration och liknande, och ger även stöd till Mikulas och Vodanovichs (1993) definition av 
tristess som ett tillstånd bestående av perception, affekt, kognition och attribution. Tristess 
visade sig även i denna studie korrelera med negativa känslor, och deltagarnas upplevelse 
ligger i linje med Sundberg och Farmers (1986) studie som fann att tristess korrelerade med 
negativa känslor som hopplöshet och sorgsenhet (Martin et al., 2006; Mikulas & Vodanovich, 
1993; Sundberg & Farmer, 1986) 

 
Självständig orientering och kognitiv strävan. I förhållande till låg självständig 

orientering och kognitiv strävan är det möjligtvis svårt att jämföra denna studie med 
forskningen på området. Sundberg och Farmer (1986) fann att personer som upplevde tristess 
ofta var omotiverade och hade låg självständig orientering. Låg självständig orientering 
innebär låg inre motivation, låg självinitiering och lågt ansvarstagande för egen situation. 
Deltagarnas kreativa arbete kännetecknades ofta av självständighet, arbetet utfördes gärna 
ensamt, och innebar att de organiserade sin egen arbetstid- och process. Det går att spekulera i 
om deltagarna i denna studie därför har hög självständig orientering. I sådana fall indikerar det 
att tristessen som deltagarna i Sundberg och Farmers studie upplevde var en annan typ, eller 
del av, tristess än vad deltagarna i denna studie upplevde. Denna aspekt av Sundberg och 
Farmers resultat är därför möjligtvis svår att jämföra med denna studies resultat (Sundberg & 
Farmer, 1986).  
 
Watt och Blanchard (1994) fann i sin studie att personer som hade låg need for cognition, 
specifikt låg förmåga att skapa inre stimulans, ofta upplevde tristess. Eftersom problemlösning 
och kognitiv strävan är del av kreativitetsdefinitionen går det att spekulera i om hög need for 
cognition är oftare förekommande bland konstnärer. Därmed blir även detta resultat svårt att 
applicera på denna studie. Watt och Blanchard (1994) fann vidare att personer med hög ned for 
cognition var bättre på att själv skapa inre stimulans, och föreslog att dagdrömmande kunde 
vara en central form av detta. I denna studie kom det fram att deltagarna ofta skapade sin egen 
inre stimulans i tristessituationer genom dagdrömmande och använde sig av och upplevde det 
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som positivt i sin konstnärliga arbetsprocess. På så vis hade deltagarna i denna studie 
möjligtvis hög need for cognition. Tristessituationer för deltagarna i denna studie ledde dock 
inte alltid till inre stimulans, men även till sysselsättning med yttre stimulans, som upplevdes 
som mer negativt (Watt & Blanchard, 1994).  
 

Tristess och den kreativa arbetsprocessen. Trots att deltagarna beskrev tristess som 
obehagligt och stressande uppgav samtliga att de upplevde och använde sig av tristess 
underdimensioner isolation, dagdrömmande och inkubation i de olika faserna. Deltagarna 
menade att dessa fenomen hade en positiv effekt på arbetsprocessen.  
 
Enligt Smallwood och Schooler (2006) och Giambra och Fillers (1973) uppstår dagdrömmande 
i ostimulerande situationer för att rikta uppmärksamheten inåt eller mot nya stimulerande mål, 
denna studie visar på liknande resultat. Dagdrömmande uppstod för de flesta deltagarna i 
situationer som var monotona, ostimulerande och förutsägbara, och upplevdes leda till ökat 
idéskapande som gynnade det konstnärliga arbetet. Detta stödjer även Mann och Cadmans 
(2014) studie som fann att tristess ledde till ökat idéskapande, samt Smallwood och Schooler 
(2006) som fann att tristess ledde till ökad dagdrömmande och idéskapande (Giambra & Filler, 
1973; Smallwood & Schooler, 2013, Mann & Cadman, 2014).  
 
Gilhooly, Georgiou & Devery (2013) observerade i sin studie att inkubationsaktiviteter hade 
positiva effekter på det kreativa arbetet. Deltagarna beskrev inkubationsaktiviteter som viktiga 
i arbetsprocessen och någonting de uppsökte aktivt (Gilhooly et al., 2013). Sio och Ormerod 
(2009) fann i sin studie att lågt utmanande aktiviteter var mest effektiva som 
inkubationsintervall. Detta stämmer överens med denna studies resultat. Inkubationsfasen var 
för deltagarna ofta bestående av lågt utmanande aktiviteter som promenader, tv-tittande, vila 
etc, och mynnade ut via dagdrömmande till illuminationsfasen, med genombrott, inspiration 
och förståelse för de skulle gå vidare i arbetsprocessen (Sio & Ormerod, 2009).  
 
De flesta deltagarna uppsökte isolation i olika faser av sin arbetsprocess. Pedersen (1997) fann 
i sin studie kring användningen av avskildhet att isolation innebar större frihet, mindre 
hämningar, och mer experimentering. Han fann även att många uppsökte isolation eller 
avskildhet när de skulle arbeta kreativt. Denna studie ger stöd till detta, då isolationen var både 
del av koncentrationsfasen och inkubationsfasen, och användes medvetet som hjälpmedel att 
tänka, fokusera och reflektera bra (Pedersen, 1997).   
 
Tristess hanteringsstrategier.  
I liket med Martin, Sadlo och Stews (2006) studie kom det fram att deltagarna i denna studie 
hade olika hanteringsstrategier för tristess när det uppstod i arbetsprocessen. De delades in i två 
huvudstrategier, ett inåtvänt eller utåtvänt sökande efter ny stimulans (se Figur 3).  
 

Utåtvänt sökande. Det utåtvända sökandet beskrevs som ett hinder och mindre 
konstruktivt för den kreativa processen. Pekrun et al., (2010) fann att tristess ledde till 
uppmärksamhetsproblem, minskad fokus på koncentrationskrävande uppgifter, samt ökad 
tendensen att bli distraherad och tankspridd. Detta kan jämföras med distraktionen och stressen 
som det utåtvända sökandet verkade ha på deltagarna i denna studie (Pekrun et. Al, 2010).  
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Bruursemaa et al., (2011) fann ett samband mellan tristess och oproduktivt beteende på jobbet, 
som inkluderade aggressivt beteende, stöld, undvikande, sysselsättning med lekar och 
sabotage, och Wegner et al., (2008) fann ett samband mellan tristess och avhoppande av studier 
(Martin et al., 2006; Bruursemaa et al., 2011; Wegner et al., 2008).  
 
Bruursemaa et al., (2011) undvikande, sysselsättning med leker, och Wegner et al., (2008) 
avhoppande av studier som följ av tristess kan möjligtvis också jämföras med deltagarnas i 
denna studie utåtvända sökande efter stimulans. Tristess kunde i likhet med ovannämnde 
studier här fungera negativt motiverande till sysselsättningen med yttre stimulans, som 
upplevdes som mindre konstruktivt för det kreativa arbetet.  
 

Inåtvänt sökande. Deltagarna i denna studie beskrev överlag det inåtvända sökandet 
som konstruktivt i den kreativa arbetsprocessen. Det inåtvända sökandet liknar Giambra och 
Fillers resultat där tristess ledde till att uppmärksamheten riktades inåt för att skapa den 
stimulans som saknades i situationen (Giambra & Filler, 1973). Dagdrömmande, 
problemformulering och- lösande uppstod för de flesta deltagarna vid inåtvänt sökande i 
tristessituationer, och upplevdes som inspirerande, idéskapande och positivt. Tristess kunde 
alltså fungera som en positivt motiverande känsla för deltagarna. Tristess hade potentialen att 
leda till dagdrömmande och dagdrömmande kunde i sin tur leda till ökat idéskapande.  
Resultatet i denna studie samstämmer därför slutligen också med Bech och Lenchs (2013) 
tolkning av tristess som ett motiverande tillstånd, men handlingen som följer av motivationen 
kan vara både negativa och positiva för den konstnärliga arbetsprocessen (Bech & Lench, 
2013).  
 
Begränsningar och vidare forskning 

Begreppsdefinition. Denna studie indikerar att tristess har potentialen att vara både 
negativ och positiv för den kreativa arbetsprocessen. En möjlig tolkning är att tristess roll i 
arbetsprocessen formas av den subjektiva definitionen av begreppet. Tristess som begrepp har 
en negativ språklig laddning och detta kan ha spelat in på hur deltagarna svarade på frågorna. 
På den direkte frågan om tristess spelade en roll i arbetsprocessen svarade deltagarna överlag 
först att det inte gjorde det, alternativt spelade en negativ roll, men under svarets utveckling 
kom det ofta fram att tristess ändå kunde ha olika positiva effekter. Definitionen av tristess 
berodde för vissa på graden av frivillighet i situationen. Tristess ansågs som positiv om det var 
ett eget val att uppleva det, och negativ om det var ofrivilligt. Det går att spekulera i om 
tristessbegreppet är så pass negativt laddat att det formade deltagarnas svar i för stor grad. 
 
Tristess är också möjligtvis ett för brett begrepp. Vilka handlingar, tillstånd och känslor som 
inkluderas är en definitionsfråga. Som tidigare nämnd använde sig de flesta av isolation, 
dagdrömmande och inkubation, och svarade överlag positivt kring dessa begrepp, i motsats till 
frågor kring tristessbegreppet. I denna studie inkluderades inkubation, isolation, och 
dagdrömmande som del av tristesstillståndet. Huruvida dessa fenomen verkligen tillhör 
tristesstillståndet eller är egna separata fenomen kan diskuteras. Möjligtvis är fenomenen del av 
tristesstillståndet på så vis att de är effekter av tristess, men möjligtvis inte självständiga delar 
av tristesstillståndet. Det efterfrågas därför mer forskning på dessa begrepp separat. Vidare 
forskning bör möjligtvis även använda en metod där själva begreppet inte blir lika centralt, 
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eller formulera frågorna kring det annorlunda. Ett annat alternativ är att använda ett mindre 
negativt laddat begrepp, eller synonym, till tristess. 
  

Metod och urval. Intervjuerna genomfördes via nätenkäter utan uppföljningsfrågor. 
Detta kan ha ökat risken för att deltagarna tolkade frågor eller begrepp olika. Utan möjlighet 
till förtydliganden eller korrektioner blev det svårare att säkerställa att deltagarna hade samma 
fenomen i åtanke när de svarade på enkäten. Kreativitet är också ett brett begrepp utan en 
konkret definition, därför kan samma problematik ha spelat in där. Det hade möjligtvis varit en 
fördel för studien om den hade åtminstone en variabel som lättare lät sig avgränsa och definiera 
på ett tydligt sätt.  

 
Det faktum att intervjuerna gjordes på två språk, svenska och norska, kan ha haft en inverkan 
på resultatet. Norska kjedsomhet och svenska tristess har möjligtvis inte exakt samma språkliga 
laddning. Möjligtvis är tristess mer existentiellt laddat, medan kjedsomhet är mer trivialt. Detta 
var dock ingen skillnad som kom tydligt fram i deltagarnas svar. 
 
Alla deltagare i denna studie var bekanta till studieförfattaren. Detta kan ha lett till en mer 
vinklat tolkning av svaren, med utgångpunkt i författarens relation till deltagarna. Det kan å 
andra sidan ha skapat ett större förtroende hos deltagarna som gjorde att de svarade utförligare 
och öppnare. Författaren av denna studie arbetar själv med skönlitteratur och upplever att 
tristess kan ha potentialen att gynna den kreativa arbetsprocessen. Detta kan ha lett till 
konfirmeringsbias, där egna uppfattningar om arbetsprocessen såväl som tristess kan ha färgat 
resultatet. Å andra sidan kan studieförfattarens kunskap och erfarenhet av den kreativa 
arbetsprocessen och konstfältet ha skapat en förmåga att bättre formulera relevanta frågor kring 
temat.  

Analysen och modellen över arbetsprocessen. Vissa delar av det insamlade 
materialet valdes bort eftersom det hamnade utanför denna studies frågeställning. Valet att 
utesluta det från studien gjordes av studieförfattaren för att kunna avgränsa frågeställningen 
och begränsa studiens omfattning. Materialet som valdes bort kretsade i huvudsak kring hur 
inspiration uppstår och hur det definieras, samt frågor kring arbetsrum- och situation. Detta 
kunde möjligtvis ha inkluderats, till exempel läggas till som egna teman eller underteman. En 
annan möjlighet är att det kunde ha inkluderats som en utveckling av någon fas. Vidare 
forskning med fokus på inspirationsbegreppet och arbetssituation för konstnärer skulle kunna 
dra nytta av det insamlade materialet. 
 
En fenomenografisk analys kunde ha varit ett alternativ till analysmetoden i denna studie. 
Detta eftersom många frågor i enkäten kretsade kring begreppsdefinitioner och beskrivningar 
av fenomen och upplevelser av dessa. Eventuellt kunde en fenomenografisk analys inkluderats 
som en kompletterande del i metoden. 
  
För att avgöra studiens reliabilitet hade det varit en fördel om materialet analyserades av en 
oberoende person utan kunskap till denna studies teoretiska bakgrund. Detta för att undersöka 
om modellen över arbetsprocessen som konstruerades är tillförlitlig och inte i för stor grad 
färgad eller inspirerad av den teoretiska bakgrunden. Detta kunde även varit en fördel för att 
säkerställa att de utvalda citaten representerade materialets innebörd i största möjliga grad.  
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Huruvida denna studies modell substantiellt skiljer sig åt från Wallas (1926/2014) och Mace 
och Wards (2002) modeller bör undersökas vidare. Möjligtvis har skillnaderna tillkommit som 
resultat av olika urval och metoder. Wallas (1926/2014) baserade sin modell på studier av 
dåtidens aktuella litteratur inom området, samt genom att analysera konstnärers egna 
beskrivningar av sina arbetsprocesser. Wallas genomförde inga intervjuer eller studier för att 
vidare undersöka sin modells validitet. Mace och Ward (2002) hade flera deltagare i sin studie 
än denna studie, samt genomförde ett validitetstest av modellen. De hade dock endast deltagare 
från Nya Zeeland. Möjligtvis har denna studie hittat ett nordiskt perspektiv som Mace och 
Wards studie inte har fångat upp. Mace och Ward fokuserade även endast på visuella 
konstnärer och inkluderade inga musiker eller författare i sin studie, möjligtvis täcker därför 
denna studies modell en större del av konstfältet (Mace & Ward, 2002; Wallas, 1926/2014).  
 
Denna studies modell bör prövas i vidare forskning för att undersöka validiteten. Vidare 
forskning kan gynnas av ett större urval samt upprepade intervjutillfällen. En möjlig utveckling 
av metoden kan även vara att be deltagaren föra logg över sin arbetsprocess, i likhet med Mace 
och Ward (2002), för att på så sätt i större detalj kunna analysera faserna. Att inkludera flera 
kreativa områden, som t. ex forskning, kan vara en bra vidareutveckling för att få en bredare 
förståelse av den kreativa arbetsprocessen. En annan möjlighet är att välja att fokusera på ett 
konstområde i taget för att undersöka eventuella skillnader eller likheter mellan de olika 
områdena inom konstfältet.  
 
Slutsats 
Denna studie fann att den konstnärliga arbetsprocessen bestod av fem olika faser; förberedelse- 
och inspirationsfas, koncentrationsfas, inkubationsfas, illuminationsfas och avslutningsfas. 
Isolation, dagdrömmande och inkubation användes aktivt av samtliga deltagarna i 
arbetsprocessen. Tristess uppstod för många i olika delar av arbetsprocessen och upplevdes 
som obehagligt och stressande och fungerade motiverande att leta upp ny stimulans genom 
utåtvänt eller inåtvänt sökande. Denna studie indikerar att tristess har potentialen att vara både 
negativ och positiv för kreativitet. Tristessens roll som positiv eller negativ berodde i stor grad 
på den subjektiva definitionen av tristessbegreppet samt huruvida det var frivilligt att uppleva 
tristessen eller inte.  
 
En slutsats är att tristess spelade roll i den konstnärliga arbetsprocessen i huvudsak på två olika 
sätt. Tristess kunde användas som medveten strategi, och konsekvenserna av tristess kunde 
spela roll i det konstnärliga arbetet. Tristess som strategi användes medvetet för att gynna det 
kreativa arbetet, genom att uppsöka understimulerande situationer genom t. ex isolation och 
inkubation. Tristess som konsekvens av ofrivilliga eller understimulerande situationer däremot, 
spelade två olika roller i den kreativa arbetsprocessen. Inåtvänt sökande kunde leda till 
dagdrömmande och idéskapande, och gynnade det kreativa arbetet. Utåtvänt sökande däremot 
resulterade i sysselsättning med yttre stimulans, där deltagarna avlägsnade sig från det kreativa 
arbetet, och missgynnade på så vis det kreativa arbetet (se Figur 4). 



	   20	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 4. Modell över tristess roll som medveten strategi eller ofrivillig konsekvens, samt 
utfallet av det inåtvända och utåtvända sökandet i samband med dessa. 
 

Referenser 
 

Bruursema, K., Kessler, S. R., & Spector, P. E. (2011). Bored employees misbehaving: The 
relationship between boredom and counterproductive work behaviour. Work & Stress, 25, 93-
107. Doi:10.1080/02678373.2011.596670  
 
Currey, M. (2014). Daily rituals. New York: Alfred A. Knopf. 
 
Enalyzer [programvara]. Enalyzer Survey Solution. (2010). Hämtad från 
http://www.enalyzer.se/ 



	   21	  

 
Farmer, R., & Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness: The development and correlates of 
a new scale. Journal of Personality Assessment, 50, 4-17.  
 
Filler, M. S., & Giambra, L. M. (1973). Daydreaming as a function of cueing and task 
difficulty. Perceptual and Motor Skills, 37, 503-509.  
 
Gilhooly, K. J., Georgiou, G., & Devery, U. (2013). Incubation and creativity: Do something 
different. Thinking and Reasoning, 19, 137-149. Doi:10.1080/13546783.2012.749812  
 
Heinzens, T. E. (1994). Situational affect: proactive and reactive creativity (Sid. 127-147). 
Shaw, M. P. & Runco, A. R. (Red.) Creativity and Affect. New Jersey: Ablex Publishing 
Corporation. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Stockholm: Liber AB. 
 
Mace, M., & Ward, T. (2002). Modeling the creative process: A grounded theory analysis of 
creativity in the domain of art making. Creativity Research Journal, 14, 179-192. 
Doi:10.1207/S15326934CRJ1402_5  
 
Mann, S., & Cadman, R. (2014). Does Being Bored Make Us More Creative? Creativity 
Research Journal, 26:2, 165-173. Doi: 10.1080/10400419.2014.901073 
 
Martin, M., Sadlo, G., & Stew, G. (2006). The phenomenon of boredom. Qualitative Research 
in Psychology, 3, 193-211.   
 
Mikulas, W. L., & Vodanovich, S. J. (1993). The essence of boredom. Psychological Record, 
43, 3-12.  
 
Moran, J. (2003). Benjamin and boredom. Critical Quarterly, 45, 168-181.  
 
Pedersen, D. M. (1997) Psychological functions of privacy. Journal of Environmental 
Psychology 17, 147–156 
 
Runco, M. A. (2004). Creativity. Annual Review Of Psychology, 55, 657-687. 
Doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.141502 
 
Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., & Perry, R. P. (2010). Boredom in 
achievement settings: Exploring control–value antecedents and performance outcomes of a 
neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102, 531-549. doi:10.1037/a0019243  
 
Sio, U. N., & Ormerod, T. C. (2009). Does incubation enhance problem solving? A meta-
analytic review. Psychological Bulletin, 135, 94-120. doi:10.1037/a0014212  
 
Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2006). The restless mind. Psychology of Consciousness: 
Theory, Research, and Practice, 1, 130-149.  



	   22	  

 
Svensk synonymordbok (2015). Synonymer till tristess. Hämtad 20 november, 2015, från 
http://synonymer.se/?query=tristess&SOK=s%C3%B6k 
 
Thoreau, H. D. (1854). Walden. (Utgåva från 2004). London: Collector’s Library. 

Watt, J. D., & Blanchard, M. J. (1994). Boredom proneness and the need for cognition. Journal 
of Research in Personality, 28, 44-51.  

Wallas, G. (1926). The Art of Thought. (Utgåva från 2014). Kent: Solis Press. 

Wegner, L., Flisher, A. J., Chikobvu, P., Lombard, C., & King, G. (2008). Leisure boredom 
and high school dropout in cape town, south africa. Journal of Adolescence, 31, 421-431. 
doi:10.1016/j.adolescence.2007.09.004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   23	  

Bilaga 1 

Enkätfrågor 

Varje fråga presenterades för deltagarna på en egen sida med öppna textfält att svara i. 

Vilka aktiviteter/sysslor anser du är en del av din arbetsprocess? 
Kan du beskriva hur din arbetsdag ser ut?  
Består din arbetsprocess av olika delar och/eller faser, kan du beskriva dessa? 
Finns det någonting som brukar trigga eller stimulera ditt kreativa arbete?  
Finns det vissa tillstånd/rum/stimuli du upplever det som svårt att jobba utifrån?  
Vad innebär inspiration för dig? 
Upplever du att inspiration är nödvändigt för att du ska kunna jobba? 
När och hur upplever du att du arbetar/tänker bäst? Vad innebär det för dig?  
Hur skulle din drömarbetsplats eller rum se ut fysiskt?  
Kan du berätta om en typisk situation där du dagdrömmer?  
Upplever du dagdrömmandet som en källa till inspiration? 
Upplever du att ensamhet har en effekt på ditt arbete? Använder du dig aktivt av någon form av 
isolering i din arbetsprocess? 
Hjälper det dig att ta pauser från ditt arbete? Har du några typer av pausaktiviteter som 
fungerar extra bra? 
Upplever du att ett arbete fortsätter utvecklas i dig även om du inte jobbar praktiskt med det? 
Vad innebär konceptet tristess för dig? 
Hur känns tristess för dig fysiskt och/eller psykiskt? 
När upplever du tristess starkast/oftast? 
Upplever du att tristess spelar en roll i din arbetsprocess? Kan du beskriva hur? 
Hur hanterar du tristess när det uppstår? 
Födelseår: 
Kön: 
Anser du att konst är din huvudsyssla? 
Har du ett annat arbete och/eller studie? 
Vilken konstform jobbar du i huvudsak med? 
 


