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Abstrakt
Alwaysland är en metafor för hemmet i författarens mening. Denna studie har sin grund i en
autoetnografisk undersökning som gjordes under tidigare studier på Konstfack i Stockholm.
Där undersöktes bildframställningar och dess betydelse, resultatet blev måleriet som ett svar
på hemlängtan. Genom en kvalitativ undersökningsmetod där en film med tillhörande frågor
publicerades på sociala medier inkom ett deltagarantal på sju personer. En fortsättning på
ursprungsundersökningen blev att klargöra vad hem kan vara för de olika deltagarna baserat
på deras personliga beskrivningar. Även hur dessa bilder och framställningar av hem kan
användas som utgångspunkt och material för konstnärligt arbete. Studien som presenteras
nedan är således uppdelad i två. Först ett textunderlag från ett frågeformulär med deltagarnas
svar som grund för en innehållsanalytisk undersökning. Senare ett gestaltande arbete där
användningen av metaforer kring deltagarnas svar resulterat i en film som presenterades på
Konstfacks vårutställning 2017. I studien används ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där
individens uppfattning i förhållande till platsen undersöks. En fenomenologisk strategi
används för en förståelse för deltagarnas känslor relaterat till hem. Som metod används
innehållsanalys och utifrån detta skapandet av metaforer genom en dramaturgisk ingång.
Studien resulterar i en nyanserad bild av vad hem är för deltagarna, där frihet, gemenskap,
lugn och barndomsminnen är en stor del av beskrivningen. Genom de känslor som deltagarna
beskriver i förhållande till hem skapades en film där användningen av metaforer och
metonymer möjliggjorde användningen av andras berättelser i ett personligt konstnärligt
uttryck. Symboliken i filmen kopplar ihop beskrivningar av minnen i relation till färger,
känslor och material. Även rörelse och närvaro representeras genom huvudpersonens kropp i
förhållande till miljön som omger den. Filmen är uppbyggd av en dramaturgisk infallsvinkel
där metaforer beskriver olika känslor, artefakter eller platser och metonymer beskriver
helheten av deltagarnas gemensamma överenskommelse kring hem. I filmen behandlas
upplevelsen och erfarenheten av hem i sin helhet.

Nyckelord
Hem, metafor, bildskapande, socialkonstruktionism, fenomenologisk strategi, innehållsanalys.
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1 Inledning
Sorg. Andrum. Fortsättning. Stabilitet. Glädje. Ensamhet. Gemenskap. Kyla. Rastlöshet.
Värme. Trygghet. Frihet. Ångest. Lugn. Kärlek. Längtan. Kontroll. Minnesbilder.

Ständiga påminnelser om vad ett hem kan betyda för mig eller dig. En plats där vi kan ta det
lugnt och tänka igenom framtiden. En plats där det finns värme och mat. Möjlighet till
gemenskap och kärlek. Kanske är behovet av att ha närhet till naturen något som väger tyngst,
kanske är det värmen som är viktigast.

Mitt hem är i Jämtland, det är där jag känner mig lugn och trygg. Det är där jag finner min
närhet till naturen, djurriket, nära och kära. Att längta hem har varit en stor del av de sex år
som jag avlagt till studier i Stockholm. En känsla av oro och rastlöshet har hela tiden funnits i
min periferi. Kanske har denna oro sin grund i att jag under dessa år har bytt boende närmare
ett dussin gånger. Att hela tiden leva i en påminnelse om att jag inte hör hemma där jag bor,
har för mig bidragit till stor stress.

Ett sätt att hantera denna längtan till hemmet har varit att skapa och vara kreativ. Genom att
måla, bygga, teckna och forma har jag riktat mitt fokus till nuet. Det har varit ett sätt att
fokusera på varför jag befinner mig i staden som får mig att vilja fly tillbaka till det hem jag
en gång haft. Mycket av de känslor och minnesbilder jag har från mitt hem i Jämtland är
kopplat till min barndom och den plats där jag har växt upp. Det finns även en koppling till
det familjära, lugnet, naturen och gemenskapen.
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1.1 Bakgrund
Bildpedagogik är ett ämne som berör många olika områden. Enligt kursplanen för bild i
gymnasieskolan ska ämnet ge grundläggande kunskaper gällande den visuella kulturen.
I kursens syfte beskrivs det att ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation.
Undervisningen ska bidra till att eleverna kan utveckla kunskaper om hur betydelse skapas i
bilder. Det beskrivs även att eleverna ska utveckla färdigheter i analys och tolkning av egna
och andras bilder.1 Enligt skolverkets läroplan för gymnasieskolan inom det estetiska
programmet ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska
uttrycksformerna samt om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån
konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.2
Denna undersökning har sin grund i att jag hösten 2016 läste kursen Konstnärlig forskning
under min utbildning på Konstfack. Där undersökte jag varför mitt sätt att måla resulterade i
specifika målningar och fann att många av motiven var kopplade till miljöer i mina hemorter.
När denna insikt kom till mig så valde jag att gå vidare i undersökningen. Nu blev frågan
istället när och varför jag målade det jag målade. Efter att ha läst Karin Johannisons artikel
om hemlängtan kom förståelsen för att det var just denna jag upplevde när jag målade.
Hemlängtan består alltså dels av en bild av ett hemma, dels av individens reaktion på att
separeras från detta hem. Och det är inte självklart föreställningen om ett bestämt hem som
skapar hemlängtan. Det är snarare en tidlös existentiell dröm, om tillhörighet, närhet och
trygghet, som skapar hemmet som objekt för denna längtan. I dag lär till exempel likkistor
fraktas i en växande ström – tillbaka till hemländer, hembyar och hemmajord. Kroppen har
tagit över själens dröm att efter döden få komma hem. 3

Måleriet är för mig kopplat till lugn och möjligheter att reflektera över saker i stillhet. Det
skulle kunna sägas att det är i måleriet jag känner mig hemma. I detta självständiga arbete
ville jag därför arbeta vidare med bilder och framställningar av hem. Mitt intresse riktades till
hur personer från olika sociala bakgrunder ser på hem. Vad hem betyder för dem, hur eller vad

1

Kursplan för bild
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Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s. 43.
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Johannisson, K (2016). Smärtan av en förlorad plats. Hämtad 2017-05-16 kl 10.23.
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de bär med sig från hemmet och hur de gör för att stilla eventuell hemlängtan när de känner
den.
Att arbeta med minnesbilder i ämnet bild kan bidra till att eleven med sin egen historia skapar
ett personligt uttryck. Eleven kan med hjälp av dessa minnesbilder belysa problematiska
händelser som sker i dess omvärld. Eleven kan förankra arbetet i verkligheten och kan
använda sig själv och sin historia som hävarm i det konstnärliga uttrycket. Att arbeta med hem
som ämne i skolan känns relevant då vi idag lever i en tid av både urbanisering och
massförflyttning världen över. Att bara tänka på den förfärande känslan av att tvingas lämna
sitt hem på obestämd tid får mig att rysa in i ryggmärgen. Den 20 Juni 2016 rapporterade
UNHCR att det var över 65,3 miljoner människor som befann sig på flykt från sina hem.4 I
Sverige presenterades under 2017 antalet asylsökande personer under arton år med siffran 10
909 stycken.5 Det är personer som kommer att behöva utbildning och framförallt få
möjligheten till att känna tillhörighet på den plats de nu tvingas betrakta som ett hem. Med
bild och estetiska ämnen kanske dessa personer kan få ett litet stöd i att bearbeta det som hänt.
Om det är någon som äger känslan av hemlängtan så är det de människor vi dagligen ser
bilder på och hör berättelser från i media. Med hjälp av vilken metod kan jag som lärare låta
eleverna bearbeta personliga erfarenheter och upplevelser men samtidigt inte forcera känslor
som är kopplade till detta ämne?

1.2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att skapa en metod för användandet av hem som
utgångspunkt i det personliga konstnärliga arbetet. Vidare studeras olika personliga
uppfattningar och föreställningar om hem som utgångspunkt för skapandet av berättelser
inom konstnärligt arbete. Detta undersöks i enlighet med det centrala innehållet i ämnet Bild.

1.3 Frågeställningar
- Vilka bilder och föreställningar har deltagarna av hem?
- Hur kan dessa bilder och framställningar av hemmet användas som utgångspunkt och
material för konstnärligt arbete?

4

Forsberg, U (2016). 65,3 miljoner människor på flykt i världen, fler än någonsin. Hämtad 17-05-19 kl 15.29.
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Migrationsverket (2016). Inkomna ansökningar om asyl, 2016. Hämtad 17-05-19 kl 15.28.
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2 Empiri
I det inledande arbetet publicerades en film i sociala medier. Filmen innehöll en kort
beskrivning av mina egna erfarenheter av hem och hemlängtan.6 I filmen presenterades sex
frågor med ämnet hem som åskådaren fick möjlighet att besvara via mail eller chattfunktionen
messenger. Det empiriska materialet som undersökningen baseras på är svaren från de
deltagare som valde att att delta i studien. Deltagarnas svar blev nyckeln till undersökningens
innehållsanalys och med utgångspunkt från denna analys även det gestaltande arbetet.
Frågorna som presenterades för deltagarna var följande:
- Vad betyder hemmet för dig?
- Hur påverkar hemmet dig?
- Vad associerar du med hemmet?
- Varför associerar du det här med hemmet?
- Vad gör du när du känner hemlängtan?
- Bär du på en egenskap som är förknippad med ditt hem?
Utifrån analysen av dessa svar skapades ett gestaltande arbete i form av en film. Filmen
kopplades till undersökningen genom användning av metaforer, metonymer och symboler
kopplade till deltagarnas svar. Filmen presenterades på Konstfacks vårutställning 2017, med
namnet Alwaysland.

3 Urval och avgränsning
För att stimulera intresset hos potentiella deltagare valde författaren i den första videon som
delades på Facebook, Instagram och Youtube att kort berätta om sin hemlängtan. Detta för att
skapa en slags förförståelse hos deltagarna om skälet till undersökningen. I filmen
presenterades sex frågor som alla behandlade området hem. Alla frågor hade
tolkningsutrymme för att plocka fram känslor, beteenden och sinnesstämningar kring ämnet.
Genom att ställa frågorna på detta sätt var förhoppningen att deltagarna skulle våga vara mer
personliga i sina svar.
Valet av deltagare skedde genom att de själva tog möjligheten att skicka in svar på de frågor
som presenterats i filmen. Detta efter att de sett den film som publicerats på Youtube,
6
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Facebook och Instagram. Svaren samlades in via mail och appen messenger som är en
chattfunktion på Facebook.
Svar från personer under arton år förbisågs på grund av praktiska skäl då möjligheten att leta
upp eventuell målsman ansågs vara för komplicerad. Åldern kontrollerades genom att leta upp
personens profil på Facebook och i denna studie var deltagarna anknutna till mina egna
vänner och bekanta. Detta eliminerade risken för att deltagaren som svarat skulle vara under
arton år eller ange falsk identitet.

3.1 Deltagare
Totalt valdes sju personer att svara på frågorna. Personerna var av olika kön och ålder, hade
varierad bakgrund och härstammade från olika platser i världen. Majoriteten av deltagarna var
vid tillfället för undersökningen bosatta i Sverige och valde att besvara frågorna på svenska.
Två av deltagarna besvarade frågorna på engelska. Deltagarna benämns i uppsatsen som P1,
P2, P3 och så vidare. Denna förkortning står för person och efterföljande siffra. Denna
förkortning valdes för att hålla deltagarnas identitet anonym. Beskrivningen av deltagarnas
nuvarande boendesituation varierar i benämningen bosatt i och boende i. Denna skillnad i
benämning är tagen med hänsyn till skatteverkets definition av att vara boende eller bosatt i
Sverige. I beskrivningen av att vara bosatt i Sverige anser Skatteverket att personen ska vara
folkbokförd i Sverige.7
P1 är bosatt i Stockholm men har bakgrund i Dalarna och i Danmark.
P2 är bosatt i Stockholm och har bakgrund i Enköping.
P3 är bosatt i Göteborg och har bakgrund i Jämtland.
P4 är bosatt i Stockholm och har bakgrund i Jämtland och Lappland.
P5 är boende i Barcelona och har tidigare varit boende i Litauen och på Aruba.
P6 är boende i London och har tidigare varit bosatt på andra orter i England.
P7 är bosatt i Jämtland och har tidigare bott i Stockholm.
För att kunna placera ord och beskrivningar i dessa kategorier användes begreppet
fenomenologisk reduktion, vilket inom fenomenologin syftar till intresset för den
7

Skatteverket (2014). Rättslig vägledning. Hämtad 17-03-26 kl 12.01.
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medvetandeprocess som percepierar fenomenet.8 Det vill säga förståelsen för hur
medvetandet upplever fenomenet.

4 Metod
Undersökningen har sin grund i en tidigare autoetnografisk studie över motivets ursprung som
behandlade kopplingen mellan hemlängtan och hemort. Med insikt från denna undersökning
skapades en film som utgör inledning i denna undersökning.
4.1 Konstnärlig forskning
Konstnärlig forskning kan beröra alla former av konstnärliga uttryck. Då den är
praktikbaserad och inkluderar intellektuella reflektioner utvecklas nya kunskaper och
förhållningssätt. Resultatet av konstnärlig forskning visas genom ett gestaltande arbete och i
skriftlig form.9 Konstnärlig forskning fokuserar på vad som händer under processen, vilket i
detta fall blir att ta reda på hur hemmet kan användas som utgångspunkt för konstnärligt
arbete. Inom det konstnärliga forskningsfältet finns därför utrymme att använda sig av flera
olika teorier. Jag har i denna undersökning valt att använda mig av den
socialkonstruktionistiska teorin med en fenomenologisk infallsvinkel.

4.2 Kvalitativ undersökningsmetod - insamling av svar
Till studien valdes en kvalitativ undersökningsmetod. Med kvalitativa metoder undersöks
förståelsen mer på djupet inom de texter som observationer och intervjuer ger upphov till.10
En kvalitativ undersökning kan underlätta studiens förståelse genom att deltagarna tillåts en
individuell inställning, förhållande och åsikt till ämnet. Intervjufrågor öppna för tolkning kan
därför ge för flera olika perspektiv på ämnet.11

Genom att använda filmen som

undersökningsmetod och internet som plattform för spridning var förhoppningen att nå en
större och mer nyanserad målgrupp. Detta för att få en mångfacetterad bild av vad hemmet
kan betyda för människor med olika sociala bakgrunder. Till filmen fanns en tillhörande

8

Brinkkjaer, U & Høyen, M, (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter, 1. uppe., Lund: Studentlitteratur. s. 71

9 Vetenskapsrådet

(2015). Årsbok KF 2015 - Från konstnärlig högskola till universitet. Motala: Danagårds litho

s. 13.
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Kullberg, B, (2004). Etnografi i klassrummet . 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 54.
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Kvale, S & Brinkmann, S, (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun . 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 166.
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engelsk förklaring i textform, där allt som berättarrösten sa beskrevs. Även frågorna
presenterades i text på engelska.
4.3 Etiska principer som utgångspunkt för information till undersökning
Undersökningen vilar på tryggheten i att namn och personuppgifter förblev anonyma. Internet
som källa för att samla in deltagare underlättade i kommunikationen men begränsade
insamlingen vad gäller antal. De fyra principerna i åtanke vid filmens skapande var
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.12
4.3.1 Informationskravet
Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska få information och syfte och
tillvägagångssätt för undersökningen. Deltagarna ska även få information om att de frivilligt
väljer att delta i undersökningen och därför kan avbryta sin medverkan om så önskas.13
4.3.2 Samtyckeskravet
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att själva bestämma över
sin medverkan. Personer under femton år bör även ha vårdnadshavarens samtycke till
deltagande.14
4.3.3 Konfidentialitetskravet
För deltagarens egna känsla av att vara säker i undersökningen används
konfidentialitetskravet. Deltagaren skall enligt detta krav åtnjuta säkerhet i att dennes identitet
och personuppgifter förvaras i säkerhet. Med hänsyn till detta användes fiktiva namn vid
publiceringen av deltagarnas svar.15
4.3.4 Nyttjandekravet
Nyttjandekravet innebär att deltagarna är varse om att deras svar och deltagande ej kommer
att användas i annat ändamål än den aktuella studien.16

12

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Stockholm: Vetenskapsrådet. s. 6.
13

Ibid., s. 7.
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Ibid., s. 9.

15

Ibid., s. 12.
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Ibid., s. 14.
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4.4 Analysmetod för bearbetning av material och definition av gestaltning
Martyn Denscombe beskriver metoden innehållsanalys som ett hjälpmedel för forskaren att
analysera innehållet i dokumentet.17 Detta går enligt författaren att tillämpa på såväl skrivna
texter som på bilder och ljud. Oavsett om det är en faktatext, en barnbok eller ett samtal
mellan två personer följer innehållsanalysen i allmänhet en relativt logisk procedur.
Proceduren består enligt Denscombe av sex steg som ser ut på följande sätt:
1. Val av lämpligt textavsnitt eller bildurval som är tydligt formulerat. I denna studien blir de
svar som studiens deltagare givit mig, det material som används.
2. Bryter ner texten i mindre enheter. Med enheter menas att texten kan analyseras
utifrån samtliga ord i texten, hela meningar, hela stycken eller rubriker.
3. Utarbetar relevanta kategorier för analysen. Det är viktigt att ha klarhet om vilka typer av
kategorier, frågor och idéer som är relevanta för studiens ändamål och hur dessa kategorier,
frågor och idéer framträder i texten. Nyckelord och kodning av ord som återkommer är enligt
Denscombe ett vanligt arbetssätt i denna metod. I studien är fokus på hem och kategorierna
blir därför känslor, egenskaper, artefakter, platser och färger som används i beskrivningen av
vad ett hem kan vara. Känslorna delas in i två kategorier, en kategori fokuserar på den fysiska
känslan av något och den andra kategorin belyser den psykiska känslan av något.
4. Enheterna kodas så att de stämmer överens med de utarbetade kategorierna. Det är viktigt
att ingående bearbeta texten för att hitta och koda de tidigare valda enheterna - alltså utifrån
ord, meningar, hela stycken och rubriker. Här analyseras även studiens frågeställningar för att
synliggöra om frågorna är ställda på ett riktat sätt.
5. Därefter räknas förekomsten av dessa enheter.
6. Texten analyseras utifrån hur ofta enheterna förekommer i förhållande till andra enheter. I
det här fallet jämförs deltagarnas svar med varandra för att komma fram till en gemensam bild
av vad ett hem kan vara.
Vidare menar Denscombe att innehållsanalysen kan leda fram till ”dolda” sidor av det som
står skrivet i den analyserade texten. Han menar att i innehållsanalysen är det möjligt att även
identifiera oavsiktliga budskap som författaren till texten förmedlat.
17
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När dessa enheter har kodats och kategoriserats sätts de i relation till den konstnärliga
gestaltningen. Där blir val av ord och känslomässiga kopplingar viktiga för den visuella
återgivningen av svaren i studien. I urvalet för gestaltningen är det kategorierna som står i
fokus. Dessa kategorier utgörs bland annat av fysiskt betingade känslor, psykiskt betingade
känslor, artefakter, platser och färger. Utifrån dessa kategorier används endast ett fåtal ord och
meningar av berättarrösten i det visuella språket. Bildframställningen och ljudet sker bland
annat med användning av metaforer, symboler och metonymer. Detta i ett försök att återskapa
de känslor som deltagarna beskriver.

5 Teori och tolkningsram
De teoretiska perspektiv som använts i studien är socialkonstruktionism med hjälp av
fenomenologisk strategi. Studien har inledande genomförts med hjälp av kvalitativ
forskningsmetod och sedan övergått till den innehållsanalytiska metoden.
5.1 Socialkonstruktionism
Med denna teori kan det tolkas att individer i relation till varandra, genom socialt språk och
andra teckensystem tillsammans har kommit överens om hur verkligheten ska uppfattas.18

We are born into a world where the conceptual frameworks and categories used by the people in our
culture already exist19

Vivien Burr sammanfattar socialkonstruktionismen med fyra nyckelbegrepp.20 Nummer ett är
att ha en ”kritisk inställning till självklar kunskap”, inom ramen för studiens undersökning blir
alltså deltagarens erfarenhet och kunskap om hem det som analyseras och plockas isär. Det
andra nyckelbegreppet är ”historisk och kulturell specificitet”. Detta innebär att beroende på
var, hur, när och vem som upplever världen så blir bilden av världen olika. I denna studie görs
analysen utifrån att hem kan variera beroende på vart deltagaren befinner sig. Det tredje
nyckelbegreppet är ”samband mellan kunskap och sociala processer”. Kunskap skapas och
omskapas i den sociala interaktionen människor emellan, i studien undersöks vad hem är med

18

Burr, V, (2003). Social Constructionism. London and New York: Routledge s. 6.

19

Ibid., s. 3.

20

Ibid., s. 2.

9

utgångspunkt från flera individer. Det fjärde nyckelbegreppet är ”samband mellan kunskap
och social handling”. Burr beskriver hur vissa handlingar är mer möjliga än andra i ett visst
samhälle på grund av för förståelsen för kunskapen som betraktas, i studien blir denna
premiss undersökt genom att titta på vad deltagarna gör för att stilla eventuell hemlängtan
med deltagarnas egna tolkning av fenomenet.
5.2 Fenomenologisk strategi
Med den fenomenologiska infallsvinkeln ges utrymmet att undersöka människors
uppfattningar, övertygelser och emotioner kopplat till ämnet. Enligt Denscombe ägnar sig
fenomenologin först och främst åt mänskliga erfarenheter.21 Han menar även att eftersom att
det fenomenologiska perspektivet har att göra med hur människor upplever olika aspekter, blir
det viktigt att dessa upplevelser presenteras så nära de berördas egen förståelse som möjligt.
Fokus i studiens undersökning ligger enlighet med fenomenologin på den mänskliga
upplevelse och erfarenhet som studiens deltagare har av hem.22
5.3 Learning through storytelling
För att applicera en eventuell metod i den framtida undervisningen togs avstamp i begreppet
”learning through storytelling”, vilket går att applicera i den nuvarande svenska läroplanen för
ämnet bild.
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och
färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för
kommunikation.23
Uppkomsten av ett mer objektivt och vetenskapligt förhållningssätt till lärande och
undervisning har ofta skildrat berättelsen till förmån för en läroplan som betonar att makt och
fakta styr.24 Eftersom att mängden opersonlig information som finns tillgänglig på nätet
fortsätter att öka, finns det ett tomrum där behovet av storytelling kan hjälpa elever att hitta
sitt egna konstnärliga uttryck genom resurser som de själva besitter. Storytelling är något som

21

Denscombe, M, (2009) s. 144.

22

Brinkkjaer, U & Høyen, M, (2013) s. 61.

23

Skolverket (2011). Läroplaner ämnen och kurser. Hämtad 17-05-17 kl. 14.41.

24Sharples.

M, (2013). Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and policy
makers. Milton Keynes: The Open University s. 29.
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ofta används hos varumärken som vill skapa anknytning till anställda och kunder. Genom att
använda sig av storytelling ökar chansen för igenkänning och förståelse.25
Inom Storytelling finns utrymmet för användningen av dramaturgi, vilket används i skapandet
av film för att fånga åskådaren. Inom dramaturgin används sex steg som kan vara mer eller
mindre sammanflätande. Steg 1, den första premissen, är anslag. Anslag kan förklaras som en
metod för väckelsen av förväntan och en översikt av vad som kommer att ske. I den andra
premissen presenteras fakta kring huvudkonflikten och sammanhanget kring
huvudpersonerna. I den tredje premissen, fördjupning detaljeras beskrivningen av
huvudpersonerna. Den fjärde premissen är upptrappning. Här ökar tempot och konflikten
trappas upp. I den femte premissen, lösning, når konflikten sin klimax och övergår sedan till
den sjätte och sista premissen, avtoning. I avtoningen sker ”lugnet efter stormen” och
åskådaren får svar på vad som hänt eller lämnas ovetande i vad som fortsatt kommer ske.
5.4 Metaforer och metonymi som redskap för konstnärlig gestaltning
I det visuella historieberättandet som skett genom en konstnärlig gestaltning används
metaforer för att förmedla deltagarnas berättelser. Användningen av metaforer behöver varken
likna eller ha något naturligt samband med den sak den representerar. Istället kan den
användas som ett sätt att förmedla budskap, känsla eller uttryck.26 I gestaltningen används
deltagarnas svar och paralleller dras utifrån dessa svar till befintliga artefakter. Till exempel en
röd klänning som metonym för Danmarks flagga och platser som av många uppfattas som
lugn, till exempel vatten och natur. I Möten med bilder beskriver Anette Göthlund och Yvonne
Eriksson det frånvarandes närvaro. De beskriver metaforer som en bild i överförd bemärkelse.
De beskriver även metaforen som en symbol som ersätter ett objekt och samtidigt överför
objektets egenskaper till sig själv.27 Ett exempel på en verbal metafor är att någon beskriver
målande, det handlar inte om att personen i fråga beskriver genom att måla. Snarare använder
sig personen av ett berättarspråk som bidrar till bildskapande hos åhöraren. Användningen av
metonymi sker genom att delar av gestaltningen består av en symbolik som beskriver helheten
25

Candell, H & Olsson, M (2014). Varumärkesbyggande genom storytelling en möjlighet för mönsterformgivare
att särskilja sig på den svenska marknaden. Examensarbete, Institutionen för ekonomisk och industriell
utveckling, Linköpings universitet s. 4.
26

Carlsson, A & Koppfeldt, T, (2008). Visuell retorik – bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia, Malmö: Liber
s. 7, 33.
27

Eriksson Y. & Göthlund A, (2012). Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, Lund:
Studentlitteratur s. 127.
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av svaren från deltagarna.28 Ett exempel från gestaltningen kan beskrivas genom de
övergångar som sker från en sekvens till en annan. Där deltagarnas berättelser svarvas ihop
och blir en helhet. I denna studie utgör skriftliga beskrivningar grunden för skapandet av
visuella metaforer.

6 Tidigare forskning
Att använda minnet som en utgångspunkt för det individuella konstnärliga uttrycket och
skapandet är något som i undersökningens inledning visade sig väldigt intressant. Även hur
konstnärer använder sig av den egna känslan, upplevelsen eller egenskapen för att skapa
bilder och framställningar.
6.1 Twelve Thirty - Känslan av att förlora ett hem
Sirious Namazi är en svensk konstnär som i sitt konstnärliga uttryck främst arbetar med
konceptkonst och minimalism. Namazis upplevelser från barndomen, där han tillsammans
med sin familj tvingas lämna sitt hem efter Bahaier förföljelserna i Iran år 1979 är det han
utgår från i verket Twelve Thirty som visades på på galleri Nordenhake.29 I sitt skapande
använder han sig bland annat av vardagliga föremål, utanförskap och identitet. I hans
rumsliga fallstudie beskriver han känslan av att förlora ett hem. Med endast fyra fotografier
kvar av det hem han en gång hade har han med hjälp av teckning och andra metoder försökt
att återskapa sina minnesbilder av hemmet. I URs programserie Artityd visas delar av hans
arbete med verket.30 Kopplingen till den vetenskapliga undersökningen görs i
utställningskatalogen Twelve Thirty som utgavs i samband med Namazis utställning på Galleri
Nordenhake i Stockholm. Där redovisas olika strategier för att få fram bilder ur människans
minne.31 Förutom de fyra bilder som finns kvar från hans barndomshem använder han sig
alltså av sitt egna minne av händelsen för att försöka återskapa hemmet. Nedan återges korta
redogörelser för minnessystem utifrån utställningskatalogen Twelve Thirty, skrivet av LarsGöran Nilsson som varit professor i psykologi på Stockholms universitet.

28

Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid Lund: Studentlitteratur s. 262.

29

Namazi, S. Twelve Thirty, Galleri Nordenhake 22:8 2014 – 27:9 2014, Stockholm: Galleri Nordenhake.
Hämtad 17-05-20 kl 15.41.
30

Namazi, S. 12.30. Hämtad 17-05-20 kl 14.35.

31

Namazi, S (2014). Twelve Thirty. Stockholm: Research & Development. Hämtad 17-05-20 kl 17.33.
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6.1.1 Procedurminne
Procedurminnet beskrivs som det minnessystem som reglerar minne för motorik och välnärda
rörelser. Det anses vara det äldsta av alla minnessystem och även om det inte är fullt
undersökt räknar man med att alla djurarter har detta minne.32
6.1.2 Perceptuellt minne
Det perpetuella minnet beskrivs som den delen i människans medvetande som hjälper till att
navigera i omgivningen. Även denna typ av minne finns automatiserat i vår art, precis som
hos många andra arter. Minnet anses ha ett överlevnadsvärde.33
6.1.3 Semantiskt minne
Beskrivs som ett kunskapsminne för generell kunskap, där det semantiska minnet anses vara
oberoende av explicita spatiala och temporala associationer om var och när en förvärvade
kunskapen. Ett exempel på detta kan vara kunskapen om att en fotbollsmatch består av två
lag. Människan är medveten om att du lärt dig detta men kan inte komma ihåg när och var.34
6.1.4 Arbetsminne
Arbetsminnet beskrevs enligt boken tidigare som korttidsminnet och gör i vissa kretsar även
det fortfarande. Det ges exempel på arbetsminnet som en förlängning av det semantiska och
episodiska minnet. En testperson får i uppgift att tänka på årets månader i kronologisk
ordning, denne ska därefter omstrukturera denna kronologiska ordning till en alfabetisk
ordning. När denna process sker använder testpersonen sig av arbetsminnet.35
6.1.5 Episodiskt minne
Detta torde för undersökningen vara det mest intressanta och relevanta av minnessystemen.
Då det i boken beskrivs att det är med hjälp av detta system som vi kommer ihåg saker som
har hänt förr. Det anses enligt Lars-Göran Nilsson även vara det nyaste minnessystemet. 36
Boken har designats av Research and Development, vid ett eventuellt intresse för att läsa om
Shiras Namazi och verket i fysisk form.
32Namazi,

S (2014). Twelve Thirty. Stockholm: Research & Development. Hämtad 17-05-20 kl 17.33 s. 86-87.

33

Ibid., s 88-89.

34

Ibid., s. 88-89.

35

Ibid., s. 89-90.

36

Ibid., s 91-92.
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6.2 Nostalgia; en känslas historia
Karin Johannissons var en idé och lärdomshistoriker som under sin levnadstid undersökte
många olika områden. Ett av dessa områden var nostalgi och hon beskriver bland annat
fenomenet i essän Nostalgi; en känslas historia på följande sätt;
Symtomen hopar sig på en nutida epidemi: nostalgi. Dåtiden, inte framtiden,
framstår som nutidens referenspunkt. Är den epidemiska nostalgin ett kulturellt
fattigdomstecken, verklighet ersatt med repliker, nuet med minnen? Är den en
civilisationskritik, en utopi, en flykt eller vad? Nostalgins historia pekar på ständig
rörelse, betydelseglidningar och stegvisa utflyttningar ur en gång givna
medicinska, psykologiska och sociala sammanhang. Få skulle idag beskriva
nostalgi som hemlängtan. Knappast någon skulle uppfatta den som dödlig
sjukdom. Ingen skulle se den som ett motiv till barnamord. Modern analys av
nostalgin hanterar den som ett utmanande, tvetydigt kulturellt fenomen, en
kultursjuka. Antingen görs den till tillbakablickande som en form av söt
självtillfredsställelse, eller till förljuget drömmande om ett ”bättre förr”. Så
betraktad kännetecknas nostalgin av brist på just den autenticitet den tror sig
representera. Den förfalskar historien, spänner en duk av känslosamhet och
grumliga synvillor över förflutenheten. 37
Känslan av det förgångna och en slags längtan till barndomen, känslor som inte får utrymme i
det nutida samhället. Johannisson ger i denna essä en målande beskrivning av känslan som ett
problem och något som är svårt att greppa. Känslan är enligt Johannisson ej fullständigt
accepterad i omgivningen, då andra känslor får mer utrymme och kredibilitet.

7 Bearbetning och analys
7.1 Innehållsanalysen
Efter att ha placerat materialet i enheter utifrån de kategorier som användes vid
frågeställningen synliggjordes ett mönster för kodning. Denna kodning skedde genom att
placera enheterna i nya kategorier. Då det fanns ett tydligt gemensamt mönster i deltagarnas

37

Johannison, K, (2013). Nostalgia; En känslas historia. Albert Bonniers förlag. Hämtad 17-05-20 kl 15.52 s.
3-4.
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upplevelser och erfarenhet av hem, blev kategoriseringen följande; Känslor, egenskaper,
artefakter och platser. För att kunna placera ord och beskrivningar i dessa kategorier användes
strategin fenomenologisk reduktion, vilket inom fenemenologin syftar till intresset för den
medvetandeprocess som percepierar fenomenet.38 Det vill säga förståelsen för hur
medvetandet upplever fenomenet som i detta fall är hem.

7.1.1 Känslor
Deltagarna beskriver känslor med två separata ingångar, där den psykiska saknaden är en
känsla och den andra kategorin av känslor är saknaden av en fysisk plats.
P3 beskriver fenomenet på följande sätt:
Hemmet för mig är nog olika saker. I huvudsak är det ingen boning där jag bor med
mamma, pappa, syster utan snarare en utgångspunkt och ett ställe, eller i mitt fall två.
Östersund och Hammerdal är mitt hem. Det är hemmet för mig. En utgångspunkt och ett
ställe för trygghet dit jag kan åka för att ta en paus eller starta om.
Denna beskrivning kan ur ett fenomenologiskt perspektiv analyseras som att deltagarens
erfarenhet ser hem som något förflutet, men platsen av hem som något beständigt.39 Dennes
erfarenhet av hem är uppdelat i tre platser, Östersund och Hammerdal vilka är två orter i
Jämtlands län.
P1 beskriver samma fenomen:
Hemmet påverkar mig på ett identitetsförstärkande sätt. Jag är den jag är till stor del på
grund av mitt ursprung. Genom min lght visar jag vem jag är. Jag kan också varva ner i
hemmet - på Själland, i Dalarna eller i lägenheten. Eller varva upp, för min lght är min
arbetsplats till stor del. Finns en dubbelhet.
Här blir erfarenheten av hem en känsla och en förlängning av det egna jaget.40 P1 menar att
genom sin lägenhet kan hen visa att detta är dennes hem. Hen antyder i denna beskrivning
även sin saknad av andra hem än det hen är bosatt i. Det vill säga Själland och Dalarna.

38

Brinkkjaer, U & Høyen, M, (2013) s. 71.

39

Denscombe, M, (2009) s. 143.

40 Thompson,

J B, (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. s. 260-261.
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7.1.2 Egenskaper
Med denna kategorisering menas egenskaper hos individen som kan vara kopplade till hem.
Frågeställningen till deltagarna löd enligt följande; bär på du egenskaper som kan vara
kopplade till hem?
P2 tolkar frågan som en personlig egenskap och beskriver denna såhär:
Som personlig egenskap? Isåfall skulle jag säga att jag ibland kan "koppla bort" teknik
och då känner jag mig mer som ett barn. Låter så töntigt, men det är som ett gå tillbaka till
"den gamla goda tiden", och då känns det mer som hemma. Egenskapen kanske är att
framkalla barndomskänslor då, och hem känns stark förknippat med barndom.
Här beskriver hen att genom att koppla bort teknik, skapas en anknytning till barndomen. Hen
antyder också att denna egenskap framkallar känslan av en bättre tid. Vilket i sin tur kan
tolkas som en lättnad eller ett lugn.

7.1.3 Artefakter
Kategorin artefakter kopplas ihop med egenskaper som ett hem kan få genom individens egna
uppfattning av självrepresentation. En artefakt kan kort beskrivas som ”ett konstgjort
föremål”, ett ting som skapats med mänsklig påverkan.
P2 beskriver associationen till hem genom artefakter på följande sätt:
”Terracottakrukor med gröna plantor, böcker, träaskar och djup skog.”
P2 kopplar alltså terrakottakrukor, böcker och träaskar som ting hen har i sitt hem.
P6 beskriver artefakter kopplat till hem:
”When I was an actress, I traveled quite a lot and had to make 'home' some rather
unattractive places! So when I was longing to be back in my own space, I used to make
the space I was in as homely as I could - that is as beautiful - flowers, plants, elegant
throws, photos etc etc..”

Hen beskriver alltså vikten av artefakter i skapandet av hem, där hen anser att det är viktigt
med dennes personliga stil och inredning. Att hen sätter situationstecken vid hem är kan vara
ett tecken på att hen trots dessa artefakter inte ser platsen som sitt hem.
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7.1.4 Platser
Med denna kategorisering analyserades platser i förhållande till känslor.
P1 svarar nedan på frågan ”vad gör du när du känner hemlängtan?”:
”Hemlängtan känner jag jämt. Främst till Danmark. Språket, kulturen. Friheten. Svenskar
är så stelbenta. Danskar är öppna och varma. Det är en kulturnation. I Sverige är det
arbete och flit. Så jag definierar väl mitt hem mot något annat ofta. Dalarna är också
tillhörighet och gemenskap för mig. Jag tänker mycket på blodsarv och historia. På vad
mina föregångare gjort och vilka de var. Jag är fascinerad av min egen historia.”
Här beskriver hen tydligt sin längtan till det andra hemmet men även sin nyfikenhet på det
som varit. Detta är något som återkom hos flera deltagare. Känslan av en plats som upplevs
vara förlorad eller svåråtkomlig genom att den tillhör det förflutna. P3 beskriver hanteringen
av hemlängtan:
”När jag känner hemlängtan ringer jag någon där hemma, ger mig ut på skogspromenad
eller lyssnar på soundtracket till Dunderklumpen.”
Även här beskrivs hemlängtan delvis som något som tillhör en plats långt bort. Dock
beskriver hen också omskapandet av platsen, där skogen och musiken kan göra den nya
platsen till hem.

7.2 Urval till konstnärlig gestaltning
Med ovanstående innehållsanalys kodades känslor, platser, egenskaper och artefakter ut för att
skapa gestaltningen. Valet av att skapa en film kändes naturligt då dramaturgi används vid
filmskapande. Det vill säga: Anslag, presentation, fördjupning, upptrappning, lösning och
avtoning.41 Den innehållsanalytiska metoden tillsammans med dramaturgin kan kopplas ihop
med begreppet storytelling. Där det handlar främst om att hitta, anpassa och använda historier.
Från den innehållsanalytiska metoden samt med inslag från dramaturgin- och storytelling
skapades gestaltningen med hjälp av metaforer, korta meningar och musik för att uppnå
känslan av hemlängtan. Gestaltningen kan beskrivas som ett utsnitt ur den undersökning som
gjorts tillsammans med deltagarna. I de två sista stegen i den innehållsanalytiska metoden
räknades förekomsten av de kategoriseringar som gjordes. Därefter analyserades den
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återkommande frekvensen av kategorierna i förhållande till samtliga deltagares svar. Nedan är
ett urval av de mest återkommande beskrivningarna av hem i kategorier:
Känslor - Behov av närhet till nära och kära, trygghet, närhet till djur och
natur, lugn, återhämtning. Behov av att omge sig av saker som en själv finner
tilltalande och slutligen ett behov av att få vara sig själv.
Egenskaper - Jordnära, socialt liv, klimatvana, perspektiv, distans till nuet och
frispråkighet.
Artefakter - Byggnader, natur, växter, telefon, teknisk utrustning, inredning,
böcker, foton, tyger, och askar.
Platser - Lägenhet, gård, skog, natur och föräldrahem.
Färger - Rött, blått, vitt, grönt, brunt, grått.
Utifrån denna kategorisering gjordes urval där vissa egenskaper, känslor, platser, artefakter
och färger fick mer utrymme för att skapa metaforer i gestaltningen.
Känslor - Behov av närhet till nära och kära, trygghet, närhet till natur, lugn,
återhämtning. Behov av att omge sig av saker som en själv finner tilltalande
och slutligen ett behov av att få vara sig själv.
Egenskaper - Jordnära, klimatvana, perspektiv, distans till nuet och
frispråkighet.
Artefakter - Natur, växter, inredning, foton, tyger, och askar.
Platser - Skog, natur och föräldrahem.
Färger - Rött, blått, vitt, grönt, brunt, grått.
Filmen var ämnad att skapa stämning. Främst av hemlängtan, då den känsla stod som upphov
till undersökningen. Utöver filmen byggdes även ett rum för att kunna projicera.

7.2.1 Metaforisering och metonymisering
Gällande frågeställningen ”vad associerar du med hemmet?” svarade P7; Trygghet, familj,
mat, värme, djur, arbete. Ur denna beskrivning skapades en metafor för värme genom
användningen av solen som allmänt uttalad värmekälla.
Ett annat exempel på urval av färger till kategoriseringen sker med utgångspunkt från frågan
”vad är hem för dig?” P1 svarade då följande:
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”Hemmet för mig betyder mycket. En stabil plats där jag får vara helt fri och göra
vad jag vill. Rekreation. Kravlöshet. Då tänker jag konkret på min lägenhet. Jag är
från Dalarna från början och har starka historiska band dit. Jag identifierar mig
med den historia jag känner dit. Samtidigt har jag ett ursprung i Köpenhamn och
har spenderat mycket tid på Själland. Det är ett andra hem för mig. Jag pratar
danska flytande och känner mig hemma i den danska kulturen.”
Med utgångspunkt för denna beskrivning plockades influensen från Danmark ut och en
metonym skapades för den danska flaggan kom att bli en återkommande färgkomponent i det
gestaltande arbetet.42

8 Tolkning och resultat
8.1 Framträdande bilder och föreställningar av hem
I ovanstående analys av materialet framkom det ur deltagarnas svar att hem är kopplat till ett
slags förflutet. De föreställningar av hem som deltagarna anger är dels starka emotioner
kopplat till barndom, dels ett slags återskapande av detta förflutna hem. I frågeställningarna
tas hanteringen av hemlängtan upp och för deltagarna verkar detta därför bli den logiska
vägen att tänka kring känslor och upplevelser av hem.
Andra känslor och upplevelser kring hem presenterar majoriteten av deltagarna som en slags
frihet. Där känslan av att få vara sig själv är i centrum. Ytterligare en upplevelse av hem är
närheten till nära och kära, gemenskap och tillhörighet som blir en viktig aspekt i skapandet
av hem. Hemmet som plats definieras genom en slags förlängning av det egna jaget där
personlig stil och inredning anses viktigt. Hemmet blir således en plats där identiteten
förstärks.
Ett antal deltagare beskriver hem som ett distanserat fenomen, det vill säga en plats där de
inte är bosatta, de talar om dessa platser som deras lugn och återhämtningsplats. Det
framkommer att det är till denna plats som de återvänder vid behov av lugn och stabilitet.
Genom undersökningsmetoden och deltagarantalet erhölls en mångfacetterad bild av vad
personer anser att hem kan vara. Deras berättelser och svar bidrar till att bredda synen på
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fenomenet. Ett hem behöver alltså enligt svaren inte endast vara en fysisk eller beständig
plats.
I enlighet med den socialkonstruktionistiska teorin samt den fenomenologiska strategin som
undersökningens baseras på, har deltagarna en överenskommen bild om vad hem är.
Beskrivningen av hem sker genom personliga upplevelser och erfarenheter och tillsammans
bildar svaren kring undersökningen av hem ett socialt överenskommet fenomen.

8.2 Användning av bilder och föreställningar av hem
Genom användandet av metaforer, metonymer och symboler i skapandet av filmen definierar
konstnären hur bilder och framställningar av hem kan användas i gestaltandet av detta. Valet
av information och händelser tillåts tala för sig själva. Att förklara innebörden av dessa
metaforer behövs endast göras med känslor eller mänskliga tillstånd. Så som behovet av lugn,
känslan av frihet eller precis som deltagare P7 förklarar som en egenskap ursprungen ur hem,
jordnära.
För att skapa distans till det egna jaget valdes den fenomenologiska strategin, där förståelsen
för deltagarnas svar i högsta möjliga mån ska förstås som de berättas. Tankesättet för att
möjliggöra detta var att titta på svaren som om de vore en berättelse eller en saga. På så sätt
kunde föreställningen av artefakter, känslor och egenskaper tolkas med en slags osynlig
visuell framställning. Genom förförståelsen för hur saker och ting ser ut kunde materialen i
natur och hem visualiseras utifrån färg och form. Ett exempel på detta är den röda färgen, som
på något sätt etsade sig fast. Troligtvis på grund av den entusiasm en av deltagarna hade för
sitt hemland. Dannebrogen, den danska flaggan, blev en viktig metonym i det gestaltande
arbetet. Där den röda klänningen, nagellacket och läpparna blev en slags komponentsfärg till
den övriga miljön i filmen.
I enlighet med den fenomenologiska strategin används berättelsen på personlig nivå för att
beskriva för oss själva och för andra människor vilka vi är, var vi har varit och vart vi ska.
Detta ger ett grundläggande sätt att förstå och uttrycka våra erfarenheter av händelser som
utvecklas med tiden. I det gestaltande arbetet var målet att synliggöra hur användningen av
deltagarnas upplevelse av hem kunde resultera i ett konstnärligt arbete. Resultatet ger således
ett underlag för hur metaforer, symboler och metynomer i relation till upplevelser och
erfarenheter kan användas vid framtida studier kring bildskapande. Upplevelsen och
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erfarenheten hos den enskilda individen kan på motsvarande sätt synliggöras med samma
metod.

9 Slutdiskussion
Som framtida lärare inom bild och design på gymnasieskolan har insikten av begreppen
empati och förståelse blivit extra tydlig genom denna studie. En fenomenologiskt strategi kan
vara bra att använda i undervisningen då den defacto innebär att läraren visar förståelse för
eleverna, deras känslor och erfarenheter. Hem som känsla, plats eller begrepp kan variera men
alla människor har ett behov av trygghet, mat, närhet och sömn. Ett hem är en plats som bör
tillgodose dessa behov. Framförallt för barn. Ett hem är som deltagarna beskriver en
förlängning av det egna jaget, en slags identitetsförstärkning. Med utgångspunkt från detta
resonemang blir därför vikten av hem väldigt påtaglig i relation till livet som helhet. Genom
hemmet kan, förutom den konstnärliga aspekten, individer känna sig trygga i att representera
sig själva. Att arbeta med hem som utgångspunkt i gymnasieskolan kan vara ett känsligt
ämne, då läraren kanske inte har all förståelse över de hemförhållanden som eleverna har.
Med användningen av metaforer i det konstnärliga arbetet kan dock eleven själv bearbeta
händelser, samt redogöra för sitt egna arbete utan att lämna ut personliga upplevelser som kan
kännas obehagliga.
9.1 Alwaysland - en film om hemmets bildskapande
I studiens början var tanken att återskapa deltagarnas berättelser med hjälp av akrylmåleri,
denna tanke blev bortvald då rädslan för att mina egna tankar om hemmet skulle lysa igenom
från tidigare studier under utbildningen. Därför används i den gestaltande filmen ett flertal
metaforer för bland annat gemenskap och stabilitet exempel på detta är en sekvens där två
händer som som är knäppta pendlar fram och tillbaka. Ett annat exempel för samma innebörd
är två ansikten som med en bakgrund av en stor sten tittar på varandra.43 Här blir de fysiska
kropparnas kontakt en metafor för det gemensamma och knäppningen av händerna
symboliserar en slags stabilitet och förtrogenhet. Även stenen som finns i bakgrunden är en
metafor för stabilitet. Skapandet av metaforen kan ske av konstnären själv och i studierummet
krävs att denne kan argumentera för dess tolkning. Eftersom att denna undersökning delades
in i två delar, uppsats och gestaltning. Blev det gestaltande arbetet en metod för att göra en
ytterligare analys av filmskapande som budbärare av andras berättelser. Genom att använda
43
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den egna kroppen som huvudperson var friheten kring det konstnärliga uttrycket större.
Kroppens kontakt med olika naturliga element underlättade för återskapandet av
beskrivningar som värme, gemenskap och så vidare. En del av metaforiseringen blev också
valet av ord som deltagarna beskrev, till exempel dubbelhet. I filmen symboliseras denna
dubbelhet genom kroppens kontakt med vatten, värme och kyla. Den kontakten kan i sig även
symboliseras som ett lugn, en strävan eller en avhållsamhet.
9.2 Med undersökningen som utgångspunkt för fortsatta studier
Efter en rundvandring på Konstfacks vårutställning 2017 tittade jag på olika verk och märkte i
efterhand att de verk som tilltalade mig mest var de med en uttalad personlig koppling. Ett
verk som jag fastnade för var Kyung-Jin Chos Swing Jam. Verket utgick från en personlig
upplevelse i staden Seoul, Sydkorea. Konstnären upplevde en jordbävning och genom sin
installation ville konstnären uppmärksamma vikten av den personliga och känslomässiga
upplevelsen, kopplat till att vi som människor är en del av ekosystemet. Installationen kan
beskrivas som en uppställning av keramiska krukor där flera pendlar svajade mellan krukorna
för att återge ett ljud. Min personliga tolkning var att detta ljud var en slags återgivning av det
ljud som konstnären upplevde vid jordbävningen.
Vid framtida studier eller undersökningar hade det varit intressant att undersöka detta vidare.
Hur konstnärer skapar med den egna bakgrunden och personliga erfarenheten. En idé som
fästs i mitt huvud är att göra en undersökning där deltagarantalet är betydligt mycket större.
Att föredra är också en större variation i vart deltagarna kommer ifrån och vart de befinner
sig, alltså ett underlag för större variation i sociala bakgrunder. Ett eventuellt syfte för
framtida undersökning skulle kunna vara; Hur etablerade konstnärer använder sig av sin
personliga bakgrund och erfarenhet i sin framställningen av bilder.
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Bilaga 2 – Bilder av gestaltning under process och under utställning.
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Bilaga 2 – Bilder ur filmen
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