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Abstrakt 
Det finns en likriktning i de berättelser som görs synliga genom konstnärligt arbete idag, där 

storstäder utgör centrum och orter runt om i landet inte sällan glöms bort. Många 

verksamhetssatsningar på ungas konstnärliga skapande har gjorts i storstadsområden för att 

öka intresset för konst och design bland ungdomar i förorter. I detta arbete har jag 

tillsammans med en studiekamrat Anna sett att det finns ett behov av verksamhetssatsningar 

även längre ut i landet. Därför har vi provat vingarna för en mobil verksamhet som har tagit 

sig ut i landet med ambitionen att utjämna mellanrummet mellan centrum och periferin, och 

skapa plats för fler berättelser i kulturens centrum. Mina frågeställningar har varit: Hur kan 

en mobil estetisk verksamhet skapa utrymme för ungas berättelser och synliggöra 

platser i periferin? På vilket sätt kan denna verksamhet bemöta en hotad 

bildundervisning? 

 

I undersökningen har jag tagit mig tillbaka till min uppväxtort Värnamo där jag genom ett 

a/r/t/ographiskt förhållningssätt tagit mig an platsen. Jag har genom att uppleva, filma och 

fotografera tagit nya perspektiv vid en ny tidpunkt på en gammal plats vilket har varit en del i 

designandet av de workshopar som vi hållit både i Värnamo, och i Kiruna. Syftet med 

workshoparna har varit att stärka deltagarna till att berätta sina berättelser genom konstnärligt 

skapande och ta plats. Undersökningen tar ett intersektionellt perspektiv där platsen är i fokus, 

och där normer kring centrum och periferi undersöks.  

 

Mobila Designfabriken gestaltades på Konstfacks vårutställning i Tellusgången 16, där 

besökarna fick möjlighet att ta plats i en buss och uppleva resan mellan Kiruna och Värnamo. 

Deltagarnas visuella och auditiva berättelser fanns representerade och verksamhetens 

webbsida fanns att titta på digitalt. Genom arbetet med verksamheten har vi kunnat visa att en 

mobil plattform kan nå ut till fler människor på platser som kanske inte har samma tillgång på 

kultur som i storstaden.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Det som händer i storstaden får ofta ett större medialt utrymme och tilldelas också i många 

fall större värde. Majoriteten har ofta lättare att bli hörd och är i många sammanhang mer 

lönsam att vända sig till. Glesbygden avfolkas vilket leder till att det är ännu svårare att bo 

kvar, samtidigt som färre människor finns kvar att ge en röst åt de mer och mer bortglömda 

områdena. Många unga människor flyttar till större städer för att utbilda sig eller skaffa jobb, 

färre återvänder. De som vill driva projekt och starta upp verksamheter gör det ofta i större 

städer och den nedåtgående trenden av kulturutbud i mindre orter fortsätter. 

 

Min resa från småstad till storstad har gjort att jag funderat mycket kring de erfarenheter jag 

har av dessa olika perspektiv. Varför längtade jag så mycket bort från småstaden? Vad var det 

jag saknade? Hade det med avsaknaden av kulturellt utbud och kunskap i staden att göra, eller 

handlade det mer om min oförmåga att använda mig av det sammanhanget jag var i? 

Storstaden lockade med mängder av möjligheter. Samtidig ser jag, när jag blickar tillbaka på 

min ungdomstid i Värnamo, att det som föddes ur tomrummet och avsaknaden av ett brett 

utbud av kulturevenemang, var mycket kreativitet och skaparglädje. Det fanns bara ingen som 

hade kunskapen och verktygen att fånga upp detta. I storstadsområden görs det mycket 

satsningar på skapande verksamheter i olika former. Jag började själv arbeta med skapande 

skola på ett kulturhus i Stockholmsområdet för två år sedan. Min roll som pedagog när jag 

möter klasser med barn från olika skolor har kommit att utformas mer och mer. Jag har lagt 

märke till min egen inverkan på resultatet och hur små förändringar i mitt upplägg kan spelar 

roll, men också hur vissa saker är väldigt lika mellan olika grupper. Hela tiden utforskar jag 

hur min roll som pedagog kan förändras. Utanför skolans värld kan eleverna vara friare, men 

samtidigt är de vana vid en viss typ av styrning, som den i skolan. Därför behöver friheten 

uppmuntras och lockas fram. Jag vill se på mig själv som den som designar processen, och 

eleverna som de som skapar objekten och styr berättandet. Min roll blir då att erbjuda vissa 

kunskaper och verktyg som de kan behöva. 

 

1.2 Bakgrund 
Under en av utbildningens sista kurser började jag tillsammans med några studiekamrater 

fundera på ett projekt som skulle kunna arbeta med mellanrummet mellan centrum och 
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periferin, för att hitta ett sätt att överbrygga detta mellanrum. Vi började arbeta utifrån tanken 

på en mobil verksamhet i form av en buss som skulle kunna ta sig runt i landet och hålla 

workshops och samla in visuella berättelser. Bussen skulle bli som en plattform där olika 

berättelser kunde få synas och ta plats. Genom bussen skulle platsen inte längre spela någon 

roll. Vi tänkte att vår mobila verksamhet skulle vara som en bokbuss. Men vår buss kom 

istället för böcker med verktyg och kamera för att dokumentera vad deltagarna skapade i våra 

workshops. Vi inspirerades även av de konstnärliga bussar som finns, som konstbussen, ett 

mobilt museum som stannar till på olika platser för att visa konst,1 och designbussen, ett 

examensprojekt av konstfacksstudenten Erik Olovsson, vars tanke var att åka runt i landet och 

erbjuda designtjänster.2 Vi hittar även en verksamhet i Canada som åker runt och håller 

workshops i en buss.3 Deras mål är att utforska konst, hantverk och teknik i ett resande 

klassrum. Att arbeta med skapande skola-verksamhet med ett designfokus finns flera 

verksamheter som gör. Designlab S, som är en kollektiv designstudio, arbetar utifrån att alla 

är designers.4 De visar på sin webbsida ”veckans arkivobjekt”. Den pedagogiska designbyrån 

arbetar med skapande skola-verksamhet och även andra uppdrag.5 De startade upp sin 

verksamhet genom att testa sin idé inom ramen för examensarbetet på Konstfacks 

bildlärarutbildning och har sedan dess erbjudit workshops inom design och media. 

 

Vår verksamhet kallar vi för 

Mobila Designfabriken.6 Genom 

våra workshops vill vi låta 

deltagarna lyfta fram berättelser 

från sin verklighet som hamnar i 

designfabrikens digitala museum. 

Museet är en viktig del då det 

både synliggör berättelserna från 

runt om i landet, men också 

fungerar som ett utbyte mellan 

                                                
1 Konstbussen (2012). Hämtad 2018-05-24, från http://www.konstbussen.se/  
2 Designbussen (2013). Hämtad 2018-05-24, från http://designbussen.tumblr.com/  
3 Maker Mobile (2017). Hämtad 2018-05-24, från http://www.makermobile.org/ 
4 DesignLab S (2018) Hämtad 2018-05-24, från http://designlabskarholmen.se/  
5 Den pedagogiska designbyrån (2018). Hämtad från http://www.denpedagogiskadesignbyran.se/  
6 Mobila designfabriken (2018) Hämtad från https://pedagogiska.wixsite.com/mobiladesignfabriken 
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olika platser. Jag tar avstamp i ett citat från Per Hillburs text Berättelsernas ursprung och 

kraft. 
I forskning om det senmoderna samhället är berättelser ett populärt sätt att synliggöra olika 

perspektiv och deras inbördes relationer. Berättelser om staden och dess olika platser lär oss mer 

om staden och dess invånare. Men hur ser upphovet till olika berättelser ut? Berättelser vävs 

samman till bilder och historier. Bilder fortplantar sig, rör sig utanför stadens gränser. De talar om 

olika saker, som att människor kan vara olika i olika delar av staden. Trots vetenskapen om 

berättelsers betydelse för människors förmåga att navigera i omvärlden är det få som 

problematiserat berättelsernas ursprung i en vidare mening.7  

Denna undersökning tar sin utgångspunkt i designandet av Mobila Designfabriken som jag 

gör tillsammans med min studiekamrat Anna Öman. Vi vill hitta metoder att jobba med som 

lyfter fram deltagarna. Att ha som utgångspunkt att alla är designers eller konstnärer och att 

utbyta erfarenheter och erbjuda verktyg som möjliggör för dessa berättelser att ta plats i en 

större kontext än på den enskilda orten, är vårt fokus.  

 

Under projektets gång dyker det upp en hel del artiklar, radioprogram och TV-inslag som 

handlar om att ta upp problemet med avbefolkning från mindre orter, men också om att lyfta 

fram en annan bild av småstaden. I Lydia Wistisens avhandling Gångtunneln. Urbana 

erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2000 synliggörs hur ungdomsskildringar 

genomgående under 1900-talet har handlat om storstaden som utvecklingsmöjlighet, närmare 

bestämt Stockholm.8 Även i filmatiserade berättelser är det vanligt att storstadsbor kommer till 

de mindre orterna och vill förändra normen i den lilla byn. Småstad kontra storstad är ett allt 

mer diskuterat tema. Filmen Amatörerna, hade premiär i år och handlar om en förvisso 

påhittad småstad, ”Lafors”. Eleverna på skolan får i uppgift att med ett videoklipp definiera 

platsen de bor på för att presentera för lågpriskedjan Superbilly som är på väg att etablera sig i 

småstaden.9 Amanda och Alice gör podden Lev! som handlar om livet i Gällivare, bortom 

fördomar om skotrar, fiske och avfolkning.10 De vill istället lyfta fram naturen och lugnet, och 

att kontakten med omvärlden faktiskt inte längre hindras av avstånd tack vare den digitala 

uppkopplingen.  

                                                
7 Hillbur, Per. (2010) ”Berättelsers ursprung och kraft”, i Liedberg, M., de Laval, S. & Åkerblom, P. (red.) Den 
lärande staden, s. 65. 
8 Sverigesradio.se. (2017). OBS. Behövs verkligen storstaden för frigörelse? 10 april 2017. Hämtad 2018-05-23, 
från https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/886245?programid=503 
9 Khemiri, Jonas Hassen. (Författare) Pichler, Gabriella (författare, regissör). (2018). Amatörerna [film]. Sverige. 
Hämtad 2018-05-23, från https://www.triart.se/filmer/amatorer/ 
10 Matti, Amanda & Wikner, Alice (Producent). (2018). Lev! Hämtad från 
http://levpodcast.libsyn.com/ 
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1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att hitta metoder för att arbeta med och synliggöra berättelser 

som kanske inte annars skulle bli berättade. Därför vill jag undersöka om det går att arbeta 

med en breddning av representation genom förflyttning av en verksamhet och på så sätt låta 

fler unga få tillgång till verktyg och kunskaper, men även en plattform som skulle kunna nå ut 

till en större publik. De olika förutsättningarna att få möjligheten att berätta och synliggöras är 

en demokratifråga som behöver uppmärksammas. Att stärka intresset för bild, design och 

media i mindre orter utanför storstadsområden och att skapa kontakt mellan större och mindre 

orter runt om i landet skulle kunna vara ett sätt att utjämna olikheterna i förutsättningarna. 

 

1.4 Frågeställning 
Hur kan en mobil estetisk verksamhet skapa utrymme för ungas berättelser och synliggöra 

platser i periferin? 

 

På vilket sätt kan denna verksamhet bemöta en hotad bildundervisning? 

2 Empiri 
Empirin består till ena delen av processen som leder fram till designandet av en workshop. 

Processen består av bakgrunden till projektet relaterat till de resor och utforskande av 

platserna undersökningen fokuserar på. Workshopens syfte är att skapa en atmosfär där 

deltagarna vill berätta något, visuellt och auditivt. Empirin består även av de workshopar som 

Mobila Designfabriken genomför, en i Kiruna, och en i Värnamo. Workshoparna är vardera 

två dagar långa. De material som deltagarna producerar kommer att bli en del av resultatet. 

Båda workshoparna hålls på gymnasieskolor i orterna. 

 

3 Urval och avgränsning 
Eftersom Anna har förankring i Kiruna och jag är uppväxt i Värnamo vill vi prova vår 

verksamhet i dessa orter som ett första steg. Det är även våra erfarenheter av dessa orter som 

har satt grunden till idén om Mobila Designfabriken, och därför blir den egna processen 

relaterat till workshoparna intressant att undersöka. Genom vårt redan befintliga kontaktnät på 

orterna och kännedom om olika kulturella företeelser på platserna kan vi designa vår första 

workshop utifrån de erfarenheterna. Tiden begränsar oss även till att besöka fler platser än just 
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dessa två. Inom ramarna för denna undersökning har vi valt att besöka gymnasieskolor. Det 

har vi gjort både på grund av kontakter där, men också på grund av att eleverna då själva kan 

ta ställning till om de vill medverka i undersökningen och publicera sina verk på Mobila 

Designfabrikens webbsida. Fokus i undersökningen ligger på processen i designandet av 

workshopen, och deltagarnas verk som publiceras på det digitala museet får tala för sig själva.  

4 Metod och tillvägagångssätt 
Här beskrivs vilka metoder och förhållningssätt jag använt för att designa workshopen, och de 

metoder som workshopen består av för att skapa rum för ungdomarnas berättelser och 

synliggörandet av de platser de befinner sig på. 

 

4.1 Mobila Designfabriken 
Inom ramen för den tänkta verksamheten Mobila Designfabriken provar Anna och jag att 

hålla två liknande workshopar i två orter som geografiskt sett ligger långt ifrån varandra. 

Denna verksamhet bygger på förflyttning och ett utjämnande av mellanrum mellan det som 

har kommit att bli centrum för konstvärlden, och periferin. Genom förflyttning av workshopar 

och genom ett digitalt museum som finns på verksamhetens webbsida 

https://pedagogiska.wixsite.com/mobiladesignfabriken låter vi plattformen vara rörlig istället 

för människorna, vilket vi tror kommer bidra till en ökad mångfald och en breddad samtida 

representation.  

 

4.2 Visuella metoder 
Det går att använda sig av visuella metoder inom forskning på olika sätt. Ett är att producera 

visuellt material själv, men det går även att producera materialet tillsammans med deltagarna 

menar Vaike Fors, fil. Dr och lektor i pedagogik.11 Mina resor till de olika platserna jag 

besöker under projektet blir dokumenterade som ett synliggörande av avstånd och plats, men 

också som ett dokumenterande av de upplevelser jag får av att vara på platserna. Deltagarna 

producerar i workshopform visuellt material i flera led. Att använda sig av fotografi kan 

synliggöra människors praktiker, genom att visa vem, vad, när och hur någonting sker menar 

                                                
11 Fors, Veike. & Bäckström, Åsa. (2015) Visuella metoder, s. 78. 



 10 

Fors.12 Men även processen bakom varför bilden tas är viktig för förståelsen av en bild. Under 

våra workshopar arbetar deltagarna med fotografi, dels i deras processarbete och dels genom 

att dokumentera resultatet. Det fysiska verket som deltagarna skapar i workshopen är också i 

sig en visuell metod, som i sin tur blir dokumenterad. Visuella metoder blir en viktig del i att 

få syn på vilka berättelser som kommer fram. En styrka med visuella metoder är just 

tillgången till andra människors verklighet på ett sätt som genom t ex en intervju inte blir lika 

tydligt synliggjord.13 Fors menar dock att vilket resultat vi får kan vara beroende av olika 

bildkulturer inom olika grupperingar.14 Vissa är mer bekväma och vana med att visa bilder på 

nätet vilket kan spela in i valet att delta med material till vår undersökning. 

 

4.3 Transformationsdesign 
En viktig del av undersökningen är att designa workshoparna så att deltagarnas berättelser 

hamnar i fokus. Jag tar stöd av transformationsdesign som jag förklarar mer ingående i 

teoridelen. Deltagarna är de som ska vara i fokus i processen och de som är tänkta att styra 

berättandet och skapa objekten.15 Men för att uppnå det behöver jag som pedagog erbjuda de 

rätta verktygen och styra processen i en viss riktning.  

 

4.4 Gåtur 
Gåtur är en metod för att göra stadsstudier och genom det skapa dialog och ett lärande mellan 

människor menar Laval.16 Genom att ta en promenad i den aktuella orten, att stanna upp, 

reflektera och föra anteckningar längs vägen samlas kunskap och perspektiv in. En gåtur 

brukar ha en förutbestämd rutt av en ledare och avslutas med en diskussion som enligt Lavals 

erfarenheter kan vara mycket lärorika. Genom att låta deltagarna i de två olika orterna som vi 

besöker, gemensamt ta oss till olika platser som de har en speciell relation till i närområdet, 

och utifrån platserna fundera på vad dessa platser har för betydelse, vill vi skapa ett inledande 

samtal om platsen och dess betydelse. Gåturen gör också att eleverna får en kroppslig 

upplevelse av platsen innan de börjar arbeta med sitt verk. 

 

                                                
12 Ibid, s. 67. 
13 Ibid, s. 78. 
14 Ibid, s. 68. 
15 Burns, Colin m.fl. (2006) Red Paper 02 Transformation Design, s. 20.  
16 De Laval, Suzanne. (2010) ”De förbjudnas lockelse”, i Liedberg, M., de Laval, S. & Åkerblom, P. (red.) Den 
lärande staden, s. 37. 
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4.5 A/r/tography 
I olika situationer uppstår kunskap. Jag inspireras av a/r/tography som ett sätt att förhålla mig 

till min undersökning. A/r/tography är en forskningsmetod, eller ett förhållningssätt till 

situationer, platser och tid, där en låter teori som praktik bli ett förkroppsligat utrymme för 

undersökningen.17 Forskningsprocessen är inte separerad från kroppen, utan uppstår i 

utrymmet mellan tanke och handling. Att vara konstnär/designer, forskare och lärare är ett sätt 

att aktivera det som finns i mellanrummet mellan skapandet av konst, forskning och 

undervisning. Inom a/r/tography används begreppet in-between för att prata om detta 

utrymme som uppstår.18 Genom praktisk forskning och a/r/tography har forskaren ett 

subjektivt förhållningssätt till det hen studerar. Vi lever på olika sätt och skapar oss därför 

olika kunskap genom den praktiken. Genom att använda oss av kroppen, att sätta den i rörelse 

genom att försätta oss i olika situationer, tar vi nya perspektiv och komplicerar på så sätt 

förståelsen för det vi undersöker.  

 

I denna undersökning förflyttar jag mig till min uppväxtort Värnamo och till Kiruna. Genom 

att jag tar nya perspektiv skapar jag mig kunskap som jag kan använda mig av i min roll som 

pedagog. När jag återvänder till min uppväxtort efter att ha varit ifrån den i många år, 

återupplivas gamla minnen. De berättelser som jag nu tycker är intressanta var det som skavde 

mest då jag bodde där och levde bland dem. Är min förflyttning från den platsen och nu 

tillbaka anledningen till att vissa företeelser kan bli intressanta igen? 

 

4.6 Etiska aspekter 
Jag har förhållit mig till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och utnyttjandekravet.19 Det innebär att eleverna har 

blivit informerade om undersökningens syfte och utförande och att deras deltagande i 

undersökningen är frivillig. De har fått välja om de vill vara anonyma eller visa sina verk med 

namn i den Mobila Designfabrikens digitala museum. Deltagarna är i övrigt anonyma i 

undersökningen och den information som samlats in används endast i undersökningens syfte. 

De har även fått ta ställning till om de ville vara med på bild eller ej under workshopen, och 

att de kan avbryta sin medverkan.  

                                                
17 Springgay, Stephanie. Irwin, Rita. L. (red.) (2008) Being with A/r/tography, s. xix. 
18 Ibid, s. xx. 
19 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s 
7 ff. 
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5 Teori och tolkningsram 
I detta kapitel går jag kortfattat igenom det perspektiv som undersökningen vilar på, 

socialkonstruktionism. Vidare går jag in på de teoretiska begrepp som kan inkluderas i detta 

perspektiv. Därefter tar jag upp några designteoretiska begrepp som tas i bruk i 

undersökningen, och slutligen redogör jag för Deleuzes och Guattaris begrepp rhizomatiskt 

tänkande som har inspirerat mig i det a/r/tographiska förhållningssättet jag tagit genom 

undersökningen. 

 

5.1 Socialkonstruktionism 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen där subjektet ses som en 

social konstruktion och där vårt identitetsskapande styrs av sociala strukturer och normer.20 

Genom att känna igen och synliggöra rådande normer kan vi förändra och ifrågasätta 

samhällsstrukturen och positionera oss på nya sätt för att skapa nya perspektiv. 

Socialkonstruktionismen beskriver subjektet som något som görs. Identiteten blir då något 

som ständigt skapas och återskapas genom språk i relation till andra människor och rådande 

sociala strukturer. Det är alltså något som inte är statiskt, utan går att förändra. I denna 

undersökning är rådande normer kring platser en viktig utgångspunkt till projektets 

utformning.  

 

5.2 Intersektionalitet 
Intersektionalitetsbegreppet hjälper till att synliggöra hur maktordningar och strukturer kan 

vara beroende av olika överlappande aspekter, såsom klass, kön, etnicitet, men även 

geografiskt område och psykologiska aspekter. Martín Ávila som är en del i workshopen 

under Konstfacks forskningsvecka “Perspectualizing a.k.a. unpacking perspectives and 

context in relationship” använder sig av tre kategorier för att synliggöra hur olika sektioner 

korsar eller skär igenom varandra; psykologiska, sociala och miljömässiga kategorier.21 I dessa 

kategorier finns det en mängd olika aspekter att titta på, och genom att synliggöra och förstå 

komplexiteten i dessa kan vi få en bredare och mer omfattande bild av verkligheten. Utifrån 

ett intersektionellt perspektiv är det svårt att kategorisera människor, människan är istället del 

                                                
20 Burr, Vivien (2003) Social Constructionism. London and New York: Routledge, s. 120ff. 
21 Föreläsning 3, Martín Ávila, Node 5 ”Perspectualizing a.k.a.unpacking perspectives and context in 
relationship” under Konstfacks research week. Konstfack 2 feb. 2018. 
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av ett stort nät av sektioner som överlappar varandra. Genom att skapa berättelser om makt 

och ojämlikhet riskerar vi alltid att stigmatisera vissa grupper menar De Los Reyes.22 

Samtidigt är det just när vi lyfter fram och synliggör erfarenheter av diskriminering som 

möjligheten att skapa nya berättelser uppstår. 

5.2.1 Sweaty concepts 

Jag utgår från ett intersektionellt perspektiv i designandet av workshopen. Den centralisering 

av konstvärlden och de plattformar som ger tillgång till konstfältet skapar en samhällsstruktur 

där berättelser i periferin inte blir synliggjorda och på så sätt tilldelas ett lägre värde. Sara 

Ahmed använder begreppet Sweaty concepts som beskriver det som formuleras av en kropp 

som inte känner sig som en del av världen.23 Med ”concept” syftar Ahmed på att förstå världar 

i den värld vi är i. För att kunna vara spontan behöver en känna sig hemma. I denna 

undersökning handlar det om att känna sig hemma inom konst/eller designfältet. Jag kanske 

har en förväntning på vilka berättelser jag vill höra när jag åker till de olika orterna och håller 

workshoparna. Från mitt perspektiv blir den verklighet ungdomarna lever i intressant, 

eftersom jag tror att det finns en massa olika berättelser som väntar på att bli synliggjorda. 

”Sweaty” syftar på det kroppsliga. Att försätta sig i situationer som är obekväma, där en inte 

känner sig hemma, med syfte att undersöka det obekväma, för det kan vara svårt att våga stå 

kvar där en är och våga beskriva det obekväma.  

5.2.2 Void of voices 

Att få möjlighet att skapa och vara kreativ kräver access till verktyg och kunskap. När jag 

tänker tillbaka på min egen uppväxt i småstaden dominerar bilden av tristess, avsaknad av 

plats, avsaknad av händelser och möjligheter att skapa något. Avsaknad av utbud behöver 

dock inte betyda att möjligheten inte finns, det kan snarare vara motsatsen. Under workshopen 

”Perspectualizing a.k.a. unpacking perspectives and context in relationship” pratar 

konstpedagog Saadia Hussain om att ha access till att vara kreativ, och ”Void of voices”.24 

Röstlöshet i bemärkelsen att inte bli lyssnad på, att inte ha tillgång till de kanaler som syns 

och hörs och att inte ha kunskapen att ta sig fram till dessa plattformar. Upplevelsen av 

röstlöshet kan både handla om brist på tillgång till plattformar på grund av geografiska 

avstånd men också kunskapen om hur en får tillgång och når ut. Ett breddande av konstfältet 
                                                
22 Reyes, Paulina de los & Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens 
landskap, s. 128f. 
23 Feminist killjoy research blog, Sarah Ahmed. (2014) Sweaty concepts. Hämtad 2018-05-08, från 
https://feministkilljoys.com/2014/02/22/sweaty-concepts/ 
24 Saadia Hussain, Node 5 ”Perspectualizing a.k.a.unpacking perspectives and context in relationship” under 
Konstfacks research week. Konstfack 1 feb. 2018. 
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och att olika perspektiv synliggörs är en demokratifråga. Kaye Haw, fil.dr vid Nottingham 

Universitet, pratar om en generell förändring mot inkludering av unga människor i samhället 

där unga människors voice blivit en viktig diskussion.25 Frågan är om det är ungdomarna som 

ska lära sig att formulera sin röst, eller om det är de vuxna, eller mer priviligierade grupper 

som har en stark röst, som ska lära sig att lyssna på unga. 

 

5.3 Design 
Design används i denna uppsats dels för mitt eget designande av Mobila Designfabriken och 

de workshopar som kommer att hållas inom ramen för verksamheten. Design syftar också på 

det arbete som deltagarna kommer att göra i workshoparna. 

5.3.1 Design av workshops 

I arbetet som pedagog behöver en tänka på en rad saker för att få deltagarna intresserade. 

Genom erfarenhet har både Anna och jag en hel del tankar om hur vi ska lägga upp 

workshopen. Jag vill kategorisera mina tankar kring processen som ligger till bakgrund för 

designandet av workshopen med hjälp av teorier kring hur en kreativ process kan gå till. Jonas 

Michanek och Andréas Breilers Idéagenten är en handbok som riktar sig till ledare som vill 

vara en aktiv del i hela den kreativa processen i sitt företag. Jag anser att det finns mycket 

användbara metoder som även går att applicera på den pedagogiska ledarrollen. Michanek och 

Breilers menar att det behövs metoder för att den kreativa processens faser ska bli tydliga och 

utnyttja gruppens potential. Den kreativa processen kan grovt delas in i fyra delar; kunskap, 

fysisk miljö, mental miljö och metoder/ tekniker.26 

5.3.2 Design för lärande 

Design handlar inte bara om att forma ett objekt eller förändra en yta. Staffan Selander, 

professor i pedagogik och Gunther Kress, professor i semiotik beskriver design även som ett 

sätt att forma och förändra villkor för kommunikation27 De pratar om design för lärande, 

design för att skapa ny mening. Den workshop som vi kommer att prova inom ramen för 

undersökningen handlar om att ta plats i det offentliga rummet i den egna hemorten och 

genom design göra sin röst hörd. Det digitala museet som deltagarnas arbeten hamnar i är ett 

sätt att nå ut med berättandet som uppstår.  

                                                
25 Haw, Kaye (2008) “’Voice’ and video: Seen, heard and listened to?”, i Thomson, P (red.) Doing visual 
research with children and young people. s. 203. 
26 Michanek Jonas. & Breiler, Andréas. (2007). Idéagenten 2.0 – en handbok i idea management, s 40ff. 
27 Selander, Staffan. & Kress, Gunther. (2010) Design för lärande – ett multimodalt perspektiv, s 23. 
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5.3.3 Transformationsdesign 

Jag genomför undersökningen med utgångspunkt i teorier kring transformationsdesign. 

Traditionellt är en designer någon som ställs inför ett problem som ska lösas. Problemet är 

redan formulerat. Transformationsdesign fokuserar istället på att användaren av en produkt är 

expert på användningen, och designproblemet formuleras därför i samråd med användaren. 28 

Designern blir då expert på att leda processen och användarna är experter på användningen. 

Designprocessen kan då ses som ett samarbete eller ett kunskapsutbyte. I en sådan process är 

alla designers och transformationsdesign kan ses som en ändlös process. I workshopen väljer 

deltagarna en plats där de ska formulera och lösa ett problem. Samtidigt har vi gett dem en 

uppgift, men berättelsen om platsen och designandet av verket är deltagarnas uppgift. Vi 

inspirerar och vägleder, och erbjuder en plattform där deras verk sedan får ta plats. Syftet med 

de workshopar vi gör är att ge verktyg till deltagarna att berätta något utifrån den plats de 

befinner sig på och utifrån sina erfarenheter. Med utgångspunkt i transformationsdesign vill 

jag arbeta med synsättet att alla är konstnärer eller designers. Den rollen som jag har är att 

vara processledare. Jag sitter på kunskap och erfarenhet av att arbeta med design och delar 

med mig av den. Men det centrala i processen är deltagarnas berättelser, erfarenheter och 

kunskaper om platsen som blir grunden i projektet. Förhoppningen med projektet är också att 

sätta bollen i rullning. Genom att dela med sig av verktyg och kunskaper som stärker 

deltagarna att ”gräva där de står” och ta sin plats i konstvärlden, oavsett geografisk plats, kan 

vi jobba bort vår närvaro, och centrum är inte längre storstaden, utan oändligt många punkter 

på kartan. Samir Alj Fält, designer och pedagog, som arbetar utifrån liknande tankesätt att alla 

är designers menar att den syn vi har på designers idag utgår från en elitistisk syn på design 

där vissa personer har kunskapen att designa tillvaron för andra.29 Samma tankar skulle gå att 

applicera på berättelser som berättas. Några få har tillträde till de plattformar där berättelser 

når ut, och inte sällan får de berätta även om ”dom andra”. För att öka tillgången behöver 

plattformen vara rörlig och uppsökande och verktygen behöver tillgängliggöras. 

 

5.4 Rhizomatiskt tänkande 
Övergripande för den här undersökningen har varit en kunskapsprocess som lett mig vidare 

genom att följa de trådar som dyker upp. Det a/r/tografiska förhållningssättet ger mig stöd att 

                                                
28 Burns, 2006, s. 20ff. 
29 Art inside out (2017, 5 oktober) Ungas framtidsdrömmar/ Samir Alj Fält [podcast]. Hämtad från 
https://soundcloud.com/artinsideout/  
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våga vara på en plats, väva in mina subjektiva upplevelser i förståelsen av teorier jag 

använder mig av för att sedan låta det finnas med i mötet med deltagarna. Filosoferna Gilles 

Deleuze och Felix Guattari pratar om rhizomatiskt tänkande, där begrepp skapar nya 

förbindelser med varandra kors och tvärs.30 Detta tänkande kan påverka oss hur vi ser på teori 

och praktik, och processer i stort. Teori är inte något separerat från praktik utan förkroppsligat 

i undersökningen.31 Det ena leder till det andra. Istället för att se kunskap som ett träd som 

traditionellt tänkande ofta har gjort, med ett centrum utifrån vilket nya idéer uppstår, så är det 

rhizomatiska tänkandet mer slumpmässigt, decentraliserat. Det går mer att liknas vid ett 

rotsystem som skapar nya förgreningar oberoende av centrum.32 Det rhizomatiska tänkandet 

blir också intressant i förhållande till normer kring centrum och periferin, där projektet tar sin 

utgångspunkt. Genom att komma bort från den centrerade konstvärlden och skapa en rörlig 

plattform där nya förgreningar uppstår, oberoende av centrum, närmar vi oss en mer 

decentraliserad konstnärlig plattform. 

 

6 Tidigare forskning 
Lotta Svensson, fil dr i sociologi, har gjort flera studier som tar upp olika aspekter av att vara 

ung i mindre orter som blir intressanta i förhållande till min studie, både vad gäller 

bakgrunden till vår verksamhet, men också relaterat till vad som visar sig i undersökningen. I 

avhandlingen Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre 

orter tittar hon närmare på vad som kan tänkas vara orsaker till det krympande 

befolkningsunderlaget i mindre orter.33 Hon lyfter fram att normen om att flytta till en större 

stad bidrar till att det görs mindre satsningar på ungdomar och att orter inte räknar med unga 

som en utvecklingskraft. Det blir en ond cirkel som också leder till att ungdomar söker sig till 

ställen där de kan förverkliga sina drömmar.  

I rapporten Att växa upp I storstadsskugga – I Vimmerby, Hultsfred och Eksjö får 

gymnasieungdomar skriva uppsatser på temat ”Har jag en framtid i… (hemkommunen)?”34 

Därefter hålls diskussioner kring vissa teman i uppsatserna. Studien visar att det generellt är 

elever med föräldrar med högskolebakgrund som är mer benägna att lämna orten och flytta till 

                                                
30 Colebrook, Claire. (2010) Gilles Deleuze – en introduktion, s. xvi. 
31 Springgay & Irwin, 2008, s. 206. 
32 Colebrook, 2010, s. xxvi. 
33 Svensson, Lotta (2006). Vinna eller försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. 
34 Svensson, Lotta (2013). Att växa upp i storstadsskugga – i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö 
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en större stad än elever med arbetarklassbakgrund. Men det finns vissa undantag. Några 

ungdomar menar att de har möjlighet att påverka ortens makthavare, och det kan vara en 

aspekt som spelar in på den mer positiva synen på hemorten. 

I Cecilia Anderssons doktorsavhandling Rådjur och Raketer – gatukonst som estetisk 

produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet analyseras gatukonst som visuellt 

uttryck men också relationen mellan offentliga miljöer och dess demokratiska idé om att vara 

allmän och öppen för alla, med gatukonst som praktik.35 Lärprocessen som sker igenom 

gatukonstpraktiken beskrivs här som ett sätt att skapa identitet och mening, ta plats i det 

offentliga rummet och att hävda sin rätt till att uttrycka sig. Den workshop vi provar i denna 

undersökning kommer att vara ett Street Art-projekt, då vår förhoppning är just att 

gatukonsten är en process som förutom det estetiska uttrycket, intar en plats och ger en röst i 

det offentliga rummet åt någon som inte självklart tar sig det utrymmet. 

I Elisabet Jonsveds masteruppsats Move your ass and your mind will follow undersöks 

samtidskonstens pedagogiska potential genom att försätta kroppen i olika situationer och på så 

sätt få en djupare förståelse för samtidskonsten.36 Jag hämtar inspiration från uppsatsens fokus 

på kroppen och platsen som metod för förståelse och använder mig av liknande tankar i 

utformandet av workshopen i denna undersökning. 

Maskeraddagen och datordagen är en studentuppsats av Frida Lindberg där flera studenter 

tillsammans provar sin verksamhetsidé ”Den pedagogiska designbyrån” genom att göra 

workshops med barn.37 Idén om att testa en verksamhet inom ramen för slutarbetet uppstod när 

jag fick höra om detta projekt.  

 

7 Bearbetning och analys 
Undersökningen består av en krokig process där jag utifrån bakgrunden med Mobila 

Designfabriken samlar in tankar som korsar min väg. Jag går på föreläsningar där jag bland 

annat hittar teorier som jag relaterar till min undersökning, jag hittar litteratur som öppnar upp 

                                                
35 Andersson, Cecilia (2006). Rådjur och raketer – Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 
offentliga rummet. 
36 Jonsved, Elisabet (2009). Move your ass and your mind will follow – Samtidskonstens pedagogiska potential 
genom en undersökande metod. (Masteruppsats) 
37 Lindberg, Frida (2010). Maskeraddagen och Datordagen – en designpedagogisk undersökning om 
identitetsskapande och tillhörighet. (Examensarbete). 
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nya sätt att se på processen. Genom att inta ett a/r/tographiskt förhållningssätt kan jag hitta 

trådar runt omkring mig som leder mig vidare. I detta kapitel bearbetar och analyserar jag 

processen från designandet av workshopen, till resorna och mötena med deltagarna i Kiruna 

och Värnamo. 

 

7.1 Veckla ut kunskap genom a/r/tography 
För att hitta en ingång i mitt arbete behöver jag fysiskt försätta mig på den plats där hela 

projektet tar sin början. Jag åker till min uppväxtort för att kunna röra mig på de platser som 

för mig är laddade med kunskaper om att växa upp i en småstad. Personliga erfarenheter blir 

tillsammans med professionella, sociala, konstnärliga och akademiska erfarenheter en viktig 

del i undersökandet inom a/r/tography.38 Lärande sker inte bara genom tänkande, utan också 

genom känslor i varandet. Därför kan olika platser vara laddade med olika kunskaper från en 

viss tid.39 Även med ett designteoretiskt perspektiv kan lärande ses som en ständigt pågående 

process.40 Deleuze pratar om rhizomatiskt tänkande, där lärande är sammanlänkat på en mängd 

olika sätt genom att röra sig fram och tillbaka eller i nya riktningar genom en långa 

associationskedja.41 Rhizome är ett rotsystem som rör sig i alla riktningar och tar tag i vilken 

punkt som helst. Inom a/r/tography uppstår de rhizomatiska kopplingarna i den undersökande, 

livspraktiken. Jag vill röra mig runt i min gamla hemort, kroppsligen uppleva platser där jag 

som tonåring vistades mycket och filma 

och fota för att samla kunskap till min 

undersökning. Så jag rör mig runt på 

platser i närheten av mitt gamla 

gymnasium, i parker där jag brukade hänga 

som tonåring, på min gamla skolväg. Min 

promenad genom staden blir det som leder 

till idén att använda mig av gåtur som 

metod senare i workshoparna med 

deltagarna. Att röra mig på dessa platser 

blir en del av min forskningsprocess. 

 

                                                
38 Springgay & Irwin, 2008, s. 5.  
39 Ibid, s. 73. 
40 Selander & Kress, 2010, s. 105. 
41 Ibid, s. 110. 

Tinas Ö, Värnamo 2018 
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Jag promenerar till Tinas Ö, en plats som för mig representerar erfarenheten av att inte känna 

sig hemma. En mindre stad betyder mindre utbud på aktiviteter vilket också var en stark orsak 

till att det fanns en utbredd längtan att flytta till en större stad. Tinas Ö var platsen där jag 

hade gymnastik både på låg- och mellanstadiet och gymnasiet. Att idrotta var en stark norm, 

men utbudet var även där begränsat och passade vissa bättre än andra. 

 

Jag går vidare till Åbroparken som var ett ställe 

där jag brukade hänga. Här finns labyrinten 

kvar som jag och mina vänner tävlade i. En 

egen formulerad idrott på en plats som vi intog. 

En aktivitet som också får Sara Ahmeds 

begrepp sweaty concepts att blir väldigt 

talande.  

 
A “sweaty concept” might be one that comes out of a bodily experience that is difficult, one that is 

“trying,” and where the aim is to keep exploring and exposing this difficulty.42  

 

I bakgrunden finns Missionskyrkan där mycket aktiviteter för ungdomar ägde rum, som jag 

själv inte var en del av. Vår aktivitet skedde i mellanrummet mellan idrotten, kyrkans aktivitet 

och vuxenskapet. Parken har fyllts med mycket nytt sedan jag bodde där. Bland annat en bänk 

som kallas ”turkens bänk”. Upphovs-

mannen till verket heter Kadim Akca och 

vill genom denna uppvärmda bänk tacka 

sin hemkommun Värnamo som han kom 

till på 1970-talet.43 Han sov själv i parken 

på en bänk under sin första tid i landet. 

Jag provar att sitta på bänken. Tänker att 

jag själv hade suttit där om den funnits 

på min tid. 

                                                
42 Ahmed. (2014) 
43 Värnamo.nu. (2012). Nu är Turkens bänk invigd. Hämtad 2018-05-08, från http://gamla.xn--vrnamo-
bua.nu/nyheter/nu-ar-turkens-bank-invigd/  

Åbroparken, Värnamo 2004  

Turkens bänk, Åbroparken, Värnamo 2018 
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7.2 Design av workshop 
Idéagenten tar upp fyra övergripande beståndsdelar i en kreativ process: kunskap, mental 

miljö, fysisk miljö samt metoder och tekniker.44 Utifrån dessa kategorier redogör jag för hur 

designandet av workshopen ser ut. 

7.2.1 Kunskap 

En workshop är ett tillfälle att tillägna sig kunskap i någon form. Att erbjuda en workshop kan 

ibland handla om att beskriva vilka kunskaper workshopen är tänkt att generera. Vi har ett 

syfte med workshopen, men i likhet med a/r/tography som förhållningssätt, där lärandet 

uppstår genom undersökning, vill vi låta workshopen vara ett undersökande av relationen till 

en plats.45 Vi kallar workshopen ”ta plats och bli medpassagerare i designbussen”. Med 

inspiration av transformationsdesign låter vi deltagarnas kunskaper leda processen. De ramar 

vi sätter upp för workshopen kan komma att upplevas för strama av deltagarna. Ramarna är 

förhandlingsbara, men finns till för att fokusera på syftet med workshopen, och det är en del 

av de verktyg vi som pedagoger kommer med. Undersökandet får på så sätt friare spelrum 

inom begränsningarna. 

7.2.2 Fysisk miljö 

För att få igång en idéprocess behöver miljön vara inbjudande för kreativt arbete.46 Eftersom 

konstformen vi arbetar med är Street Art blir en del av den fysiska miljön stadsrummet. 

Eleverna kommer leda oss runt på en gåtur i stadsrummet. Stadsrum som fysisk miljö skulle 

kunna vara obekväm för vissa elever. Det kan vara en exponerad plats som vi uppmanar dem 

att ta plats med sina visuella berättelser på. Eleverna har dock möjlighet att välja en plats som 

de är bekanta med. De flesta gatukonstutövarna i avhandlingen Rådjur och raketer uttrycker 

att de behöver skapa en relation med en plats innan de skapar något på den.47 Min förhoppning 

är att deltagarna redan har relationer med platser i sitt närområde, och därför kan hitta en plats 

de känner sig bekväma med.  Elevernas bildsalar blir den plats där arbetet genomförs, vi 

kommer alltså till deras hemmaplan.  

                                                
44 Michanek & Breiler (2007), s 40ff. 
45 Springgay & Irwin (2008), s 73 
46 Michanek & Breiler (2007), s. 44. 
47 Andersson (2006), s. 103. 
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7.2.3 Mental miljö 

Den mentala miljön handlar om vilken atmosfär som skapas i klassrummet.48 Det är därför 

viktigt att skapa en god relation med deltagarna i början av workshopen. Vi vill vara tydliga 

med att det är just deras berättelser och platser som ska lyftas fram och vi hoppas därigenom 

att de får lust och mod att berätta sina berättelser. Vi provar därför att själva börja workshopen 

med att berätta våra berättelser, och syftet med varför vi gör vårt projekt. Genom att själv 

berätta kan vi få andra att berätta är vår övertygelse och erfarenhet från tidigare lärsituationer. 

Vi har ett förhållningssätt till deltagarna att de alla är designers eller konstnärer, och genom 

att diskutera vikten av att ta plats i det offentliga rummet och i det digitala museet praktiserar 

vi det förhållningssättet. 

 

7.2.4 Metoder och tekniker 

Vi börjar med att berätta om våra bakgrunder och vår väg in i skapandet. Vidare presenterar vi 

projektet om Mobila Designfabriken och uppgiften för de två dagarna. Denna första 

presenterande del är metoden för att sätta igång tankar hos deltagarna och lusten att själva 

berätta. Därefter får deltagarna visa oss runt. Vi tar en gåtur tillsammans där de tar oss till 

olika platser som betyder något speciellt för dem, både i negativ och positiv bemärkelse. De 

väljer en plats som de dokumenterar med foto och text. 

 

Utformningen av uppgiften är följande: Vi 

föreslår att de gör en pratbubbla/siluett som 

pratar, som de sågar ut i board-material, målar 

och skriver på. Pratbubblan får de sedan 

placera ut på den plats de valt. Som en sista 

del i workshopen ber vi dem spela in en 

muntlig berättelse kring platsen. Formen är fri, 

men vi hoppas att de ska vilja bidra med röst 

till Mobila Designfabriken och till Konstfacks 

vårutställning. 

 

                                                
48 Michanek & Breiler. (2007), s. 46. 
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7.3 Genomförande av workshops 

7.3.1 Kiruna 

7.3.1.1 Platsen 

Att vara på plats i Kiruna, 

gruvstaden, Sveriges nordligaste 

stad, sätter igång mycket tankar i 

mig. Min upplevelse av staden blir 

förkroppsligad, och jag står plötsligt 

med ett annat perspektiv på både 

Stockholm och Värnamo. Värnamo 

tätort har ca 19 500 invånare och 

Kiruna har ca 16 900 invånare. I 

Kiruna finns den estetiska linjen 

med inriktning bild kvar, trots att det bara går 7 elever i åk 3 som vi ska träffa. Det är april, 

och snön har precis smält i Stockholm, men i Kiruna ligger det nästan två meter höga 

snötäcket kvar, som sakta smälter bort i den gassande solen. På väg från flygplatsen möts jag 

först av det nya stadshuset, det som ska invigas lite senare i maj. Tornet är flyttat, men 

byggnaden är ny. Jag tar direkt upp kameran och filmar, även om jag vet att jag inte kan fånga 

upplevelsen på film. Den nya stadskärnan ligger precis där flygen går ner för landning på 

Kiruna flygplats, och med soptippen bakom. Den gamla stadskärnan, som fortfarande finns 

kvar, men som sakta håller på att rivas eller flyttas, ligger på höjden med utsikt över fjällen. 

Före detta butikslokaler står redan tomma. Det lönar sig inte att va kvar. Men järnmalmen 

under stadskärnan är av så god 

kvalitet, så flytten av stadskärnan har 

blivit ett faktum. Andra sidan staden 

hade också varit en möjlig plats för 

det nya centrumet, men jag får höra 

att förhandlingarna om att få köpa 

marken där hade tagit för lång tid, så 

det fick bli området mellan 

flygplatsen och soptippen. 

Jag promenerar förbi en lekplats gjord 

Gruvan, Kiruna 2018  
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av is och snö. Esteteleverna som vi ska träffa har varit med och byggt upp parken. Att bo i en 

stad där snötäcket ligger en så stor del av året lockar fram möjligheter med snön som material. 

Inte långt härifrån ligger Ice Hotel där varje hotellrum är ett eget konstverk gjort av snö och 

is.49 Jag undrar hur det är att bo i en så kall och vintrig del av Sverige? 

 

Berättelsen om Kiruna växer fram mer 

och mer under mitt besök. Kiruna är en 

stad i uppbrott, minnen försvinner och 

ersätts av en gruvstadspark. 

Arbetsplatserna i gruvan är många, 

kanske skulle de försvinna om inte 

stadskärnan flyttar? Lite senare när jag 

kommer hem visar SVT ett reportage om 

stadsflytten där Göran Cars, ansvarig för 

stadsflytten berättar om projektet.50 En 

annan bild än den jag får i Kiruna målas 

upp. Kirunaborna är nöjda med den nya stadskärnan och det finns en otrolig acceptans för 

flytten enligt Cars, på grund av att gruvan är så viktig för staden. Cars berättar också om de 

positiva reaktioner han fått på de nya ritningarna över staden. Hela flytten ska vara färdig 

2033, och då har 6000 kirunabor tvingats flytta.  

7.3.1.2 Workshopens inledning 

Det har precis varit påsklov och vi är osäkra på om deltagarna kommer dyka upp på 

måndagsmorgonen, vår första workshopdag. Informationen har gått genom deras bildlärare, 

men deltagarna är sedan tidigare bekanta med Anna som gjorde sin VFU där. Det är bara en 

deltagare på plats när vi ska starta, kl. 8. Vi bestämmer oss därför för att vänta in fler 

deltagare. Efter ett tag är 4 deltagare på plats och vi tar beslutet att sätta igång. Vi håller vår 

introduktion där vi presenterar oss själva, vårt projekt och upplägget för de två dagarna. 

                                                
49 Icehotel Jukkasjärvi (2018) Hämtad 2018-05-24, från https://www.icehotel.com/sv/ 
50 Svtplay.se. (2018). Gokväll 26 april. Hämtad 2018-05-23, från 
https://www.svtplay.se/video/17724743/gokvall/go-kvall-26-apr-18-45-2?start=auto&tab=2018 
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7.3.1.3 Gåturen 

Efter en timmes introduktion ska vi bege oss ut på gåtur. Vi känner oss lite tveksamma till om 

det kommer bli en märklig situation för deltagarna. De är ganska få, och än så länge har inget 

samtal kommit igång. Men vi bestämmer oss ändå för att hålla oss till planen, och frågar 

deltagarna om det har kommit upp någon tanke på en plats. En person har bestämt sig för en 

plats som ligger lite längre bort, för långt för att promenera till nu. Hen berättar om platsen 

och sin idé. Hen är van att arbeta med Street Art och är bekväm med att ge sig ut i 

stadsrummet. Några andra har funderingar på platser runt omkring, så vi börjar vandra och 

småpratar lite samtidigt. Någon pratar om sin väg från bussen till skolan, en annan tänker på 

en plats högst uppe på slalombacken, en plats där det en gång byggdes ett hotell som aldrig 

blev klart. Någon dokumentation och några anteckningar blir det inte på gåturen, däremot blir 

det många små berättelser och tankar om Kiruna, framtiden och vardagen.  

7.3.1.4 Är inte Street Art olagligt? 

Efter lunch är det dags att börja arbeta. Några deltagare har funderat lite kring uppgiften, och 

frågar om inte detta är olagligt, att ställa ut något utomhus? En diskussion uppstår kring hur 

en kan förhålla sig till att ställa ut objekt i det offentliga rummet. Deltagarna funderar kring 

om en kan få böter.  Det är olagligt att ställa ut något, även garngraffitti är olagligt. Eller att 

sätta upp en fågelholk. Därför väljer många att inte gå ut med namn. Samtidigt är det många 

som blir glada och ser det som något 

positivt när någon har dekorerat på 

eget bevåg i stadsrummet. Vi pratar om 

rätten till stadsrummet och om ansvaret 

kring att skräpa ner. Är det 

nedskräpning att ställa ut ett konstverk 

i det offentliga rummet om verket inte 

förstör miljön och om en själv tar hand 

om verket eller eventuellt skräp efter 

ett tag? Någon jämför det vi ska göra 

med att ställa en cykel någonstans. I Kiruna blir diskussionen extra viktig och intressant i 

förhållande till vad som händer med staden och alla de minnen som invånarna där kommer att 

förlora. Medborgarna har rätt till inflytande över sin kommun men samtidigt styrs beslut av 

pengar och andra krafter än den lilla berättelsen. Enligt Göran Cars har invånarna i Kiruna 

Workshop, Kiruna, 2018 
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varit delaktiga i processen med utformningen av den nya stadskärnan.51 Men ett annat sätt att 

se på delaktighet i det offentliga rummet kan vara att själv ta plats i stadsrummet och uttrycka 

sig visuellt. Den offentliga platsen kan ses som en demokratisk plattform och finns då till för 

att människor ska kunna ta del av den, bli sedda och hörda och delaktiga i sin egen stad.52 Mats 

Brusman, doktor i kultur och samhällsstudier, menar att alla, konstnärer som icke konstnärer 

har en roll att fylla, att ta sig friheten att experimentera med konst, eller förändring av 

stadsrummet på olika sätt.53 Han pratar om allt från Street Art, till garngrafitti där stickade eller 

virkade föremål fästs på offentliga platser, eller en plats där par har visat sin kärlek genom att 

fästa fast ett hänglås.  

7.3.1.5 Resultatet 

Dagarna i Kiruna är lugna. 

Deltagarna arbetar självständigt och 

vi är nästan överflödiga i 

klassrummet. Två deltagare dyker 

upp först dag två, så vi ger dem ett 

snabbt intro på uppgiften, som de 

sedan tillsammans lyckas lösa under 

dag två. Workshopen resulterar i att 

alla deltagarna i Kiruna bidrar med 

verk till det digitala museet 

(https://pedagogiska.wixsite.com/mobiladesignfabriken/det-digitala-museet). Några arbetar 

tillsammans och några själva. Ett verk placeras inomhus i skolan, ett på en trapp utanför, ett 

verk placeras precis i anslutning till skolan på väg mot entrén och två verk placeras längre 

bort på olika platser. Vi får även in en inspelad berättelse som två deltagare gjort tillsammans.  

7.3.2 Värnamo 

7.3.2.1 På plats med en ny roll 

Vi anländer kvällen innan workshopen och jag hinner visa Anna runt en sväng i Värnamo. 

Det känns plötsligt väldigt exponerat att vi ska ge deltagarna i uppgift att placera ut verk i den 

lilla välordnade, tillrättalagda staden. Kommer vi stöta på protester när vi låter deltagarna göra 
                                                
51 Svtplay.se. (2018). 
52 Andersson (2006), s. 85. 
53 Sverigesradio.se. (2010). På plats med Mats Offentlig konst 9 september 2010. Hämtad 2018-05-23, från 
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2034&grupp=12146&artikel=3996278 
 

Workshop, Kiruna, 2018  



 26 

detta? För en stund kändes det lättare att motivera deltagarna i Kiruna att ta plats i 

stadsrummet, i en stad där många livsomvälvande förändringar just är i kraft att verkställas. 

Av någon anledning uppstår en tillfällig osäkerhet kring varför Värnamos deltagare ska ta 

plats i stadsrummet. Vad ger vi dem för anledning? Som pedagog anpassar en ständigt sitt 

upplägg utefter förutsättningar, och även en känsla kan få en att göra förändringar. Arbetet 

som pedagog sträcker sig långt utanför klassrummet, och planeringen sker ständigt i relation 

till plats och omgivning. Som ”a/r/tographer” tar jag in platsen jag rör mig på i en annan tid än 

förut när jag var tonåring här. Jag är nu här i rollen som pedagog, men min kropp bär 

fortfarande med sig minnen och känslor av att vara tonåring här, vilket sätter igång 

osäkerhetstankarna. Vi bestämmer oss för att hålla oss till upplägget som vi hade i Kiruna och 

jag tror att dessa reflektioner gjorde att vi under morgondagens presentation blev allt mer 

tydliga med vad vårt syfte med projektet är. 

7.3.2.2 I gamla skolans korridorer 

Vi ska hålla den andra workshopen på min gamla gymnasieskola. Det är en grupp elever från 

åk 1 som går olika program men har bild och form som inriktning. Det estetiska programmets 

bild och forminriktning har nämligen tvingats lägga ner för några år sedan, då det bara var 8 

sökande, vilket ansågs för få för att motivera gymnasieinriktningen. Tanken på att själv inta 

rollen som lärare på en plats där jag varit elev, känns först obekväm. Det ser visserligen 

annorlunda ut i kulturhuset där bildsalen finns, men läraren jag haft kontakt med är densamma 

som när jag gick där. Jag kommer nu att inta ett nytt perspektiv på en bekant plats, men 16 år 

senare.  Alla deltagare är på plats när vi kommer, så det är bara att få ordning på tekniken och 

sätta igång.  

7.3.2.3 Gåturen och det inledande arbetet 

Efter vår presentation beger vi oss ut på 

gåturen. Flera av deltagarna vet redan 

vart de ska gå. Vi går en bit tillsammans 

men splittras ganska snart för att alla ska 

hinna till sitt ställe. Några funderar på att 

göra ett gemensamt verk då de har tänkt 

på samma plats, en skog vid en sjö där de 

brukar hänga. En person känner att hen 

inte har en relation med staden då hen Workshop, Värnamo, 2018 
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pendlar från en ort utanför. Ganska snart blir fokus på just pendlingen och bussen för denna 

deltagare. Jag upplever deltagarna som väldigt målmedvetna, och snart är de tillbaka i 

klassrummet, i full gång med att skissa. 

Det visar sig att alla tänker göra varsitt 

verk, och när dag ett är slut har de flesta 

deltagare sågat ut sina siluetter. Det är 

siluetter av personer, djur, en del med 

tillhörande pratbubblor, ett 

tredimensionellt verk och några skyltar 

med text. Några frågar om de behöver ta 

bort sina verk efteråt. Vi säger att de får 

välja när och om de tar bort sina verk och 

pratar lite om att ta plats, om att ställa ut saker i det offentliga rummet och ansvaret kring det. 

Deltagarna visar mest entusiasm över att ställa ut sina verk, någon är orolig att det ska 

försvinna och vill därför ta med sig det tillbaka efter fotograferingen. 

7.3.2.4 Resultatet 

Dag två blir i likhet med första dagen otroligt intensiv. Alla är där klockan 8 och jobbar på 

utan att ta några längre pauser. De sista verken är utplacerade vid halv 3 och vi hinner precis 

med en snabb genomgång av allas verk innan dagen är slut. Flera har valt att placera dem i 

skogen vid sjön som verkar vara ett ställe där flera av dem brukar hänga. Ett verk blir placerat 

i anslutning till en kyrka. Två verk hamnar relativt centralt i Värnamo på platser där många 

människor passerar. Ett verk hamnar på en busshållplats, ett på andra sidan stan i en 

skogsdunge, och två blir placerade precis utanför skolan. Vi får även in några inspelade 

berättelser, och några skriftliga berättelser till det digitala museet. 

 

8 Tolkning och resultat 
Att ta plats och göra sin röst hörd är en central del i workshopen. Både att för deltagarna ta 

plats i sin egen stad, men också att synliggöra staden i ett större sammanhang. Svensson pratar 

om att ungdomars känsla av att inte bli lyssnade på och inte kunna påverka vad som händer i 

orten är en orsak till att många vill flytta därifrån.54 Att ta plats i stadsrummet i form av Street 

                                                
54 Svensson (2013), s. 33f. 
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Art kan handla om att våga, att se sin rätt trots att vissa kanske kommer sätta sig emot det. Vår 

undersökning är inte stor, det finns så många orter runt om i landet som en mobil designbuss 

skulle behöva nå ut till för att verkligen skapa förändring. Men trots projektets begränsningar 

visar det på en rad viktiga saker som jag vill lyfta fram i tolkningen av projektet.  

 

8.1 Att ta nya perspektiv 
Att vara pedagog är en ständigt pågående process. Genom att inta rollen som ”a/r/tographer” 

hittar jag en ingång till att sätta ord på vad jag har ägnat mig åt under denna undersökning. 

Genom att försätta mig i olika situationer i två städer drygt 160 mil från varandra, får jag 

kroppslig erfarenhet av avståndet och platsen. Som Irwin beskriver varandet: ”Being is beside 

itself in an empty space in wich life unfolds”55 Genom att vara på platser som betydde något 

annat för mig för 16 år sedan än vad de gör idag, öppnar jag upp för en förståelse, både av 

min egen resa och mina erfarenheter, men också av att som pedagog vara öppen för deltagares 

olika erfarenheter och perspektiv. Det är en viktig del i projektet, att öppna upp för fler 

perspektiv, och att komma med verktyg för att hitta styrka i sin egen berättelse och våga dela 

med sig av den, men också få tillgångar till de plattformar där ens berättelse kan få ta plats. 

8.1.2 Ett litet eller stort steg ut i det okända 

Genom att ta oss utanför klassrummet försatte vi deltagarna i en situation som för flera var 

ovanlig. Frågor kring hur andra skulle reagera uppkom både i Kiruna och i Värnamo. Några 

valde att inte gå så långt från skolan, andra ville välja en plats som syntes av många för att nå 

ut med sitt budskap. Att ta plats i det offentliga rummet, att bära ett stort verk och sätta upp 

det på en offentlig plats när människor tittar på, kräver att en känner sig bekväm, både med att 

visa sitt verk, och med att ta plats i det offentliga rummet och göra något ovanligt, 

uppseendeväckande. Det blir en kroppslig erfarenhet. Ahmeds begrepp sweaty concept 

handlar om att försätta sig i en situation där en inte känner sig hemma.56 Deltagarna kunde 

välja vart de ville placera sina verk och kunde på så sätt också välja hur mycket de ville 

utmana sig. Något som kanske skulle varit ett litet steg för en person är ett stort steg för en 

annan. Några deltagare beskrev erfarenheten av att placera sitt verk där många passerade, och 

att de skyndade sig för att slippa svara på kommentarer kring det. 

 

                                                
55 Springgay & Irwin (2008), s. 71. 
56 Ahmed (2014) 
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Vi ville också att deltagarna skulle spela in en liten berättelse om platsen de hade valt och 

berätta något utifrån den. Vi fick flera gånger frågan ”Måste vi spela in en berättelse?” Som 

en del i undersökningen var det frivilligt, men vi ville väldigt gärna ha in verbala berättelser. I 

Kiruna fick vi bara in en berättelse. I Värnamo fick vi in fler berättelser. Det kan ha berott på 

att vi hade förfinat vårt upplägg lite kring det momentet, och verkligen tryckte på att det var 

en viktig del av workshopen, utan att vara ett ”måste”. Vi hoppades även att genom att berätta 

våra egna berättelser få deltagarna att vilja berätta för oss. Därför var våra presentationer av 

våra relationer till Värnamo och Kiruna, våra resor till dit vi är idag, och tankar om våra 

skapandeprocesser en del som vi hoppades skulle leda till öppenhet och utbyte, istället för 

påtvingade åsikter. Vi visade även delar av inspelningar som vi själva hade gjort och pratade 

om vad som händer när en ger sig ut ur bekvämlighetszonen.  

 

Flera av Kirunas deltagare missade vårt intro, och fick bara ett kort intro i efterhand. 

Deltagarna i Värnamo påverkade även varandra att våga ta den platsen, en större grupp kan 

ibland vara en styrka, då fler olika sätt att lösa en uppgift kommer fram och på så sätt får 

igång flödet i gruppen. Deras lärare uppmanade även dem att istället skriva en text om de inte 

ville spela in den, vilket kan ha bidragit till att deltagarna motiverades av betyg för att lämna 

in någon form av berättelsen. Vi valde att även ta med de skriftliga berättelserna till det 

digitala museet, vilket deltagarna i Kiruna aldrig fick chansen till. 

 

8.1.3 Att skapa utrymme för fler röster 

Ungdomars röster, inte minst på perifera platser, behöver höjas och lyssnas på. Detta sker 

både genom att lyssna, ge plats åt en mångfald av röster, men också genom att arbeta med 

kunskap om att hitta de kanaler som leder till plattformar. Ett sätt att göra sin röst hörd är att 

ta plats i det offentliga rummet på olika sätt, något som kräver kunskap, men också mod. 

”Offentliga platser är symboliska uttryck för demokrati där människors berättande och 

gestaltningar kommer till stånd av olika anledningar, för olika syften” skriver Andersson.57 

Att ta plats i det offentliga rummet har på många sätt förflyttats från det fysiska rummet till 

det digitala.58 Men som så ofta handlar tillgång till olika plattformar om att ha kunskap, och 

vissa människor privilegieras mer än andra när det gäller att ta plats i det offentliga rummet. 

Det handlar både om att en viss typ av berättelser lyfts fram, men också om att själv vara 

                                                
57 Andersson (2006), s. 81. 
58 Ibid, s. 86. 
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bekväm i en situation och ta plats och göra sin röst hörd. Vår workshop resulterade i att alla 

deltagare gjorde sin röst hörd, visuella röster och auditiva röster. Genom vår webbsida kan 

vem som helst ta del av ungdomarnas verk och berättelser, och för hoppningsvis blir 

deltagarna inspirerade att fortsätta ta plats i det offentliga rummet, såväl det fysiska som det 

digitala. 

8.1.4 Att nyansera bilden av mindre orter 

Som jag tidigare gett exempel på så har det börjat dyka upp fler skildringar av mindre orter i 

kulturen, såsom filmer, podcasts och litteratur. Det är ett sätt att synliggöra och nyansera 

bilden av mindre orter, och när initiativen kommer från någon med erfarenhet från småstaden 

så synliggörs fler perspektiv och berättelser. Men utan tillgång till plattformar att nå ut skapas 

färre utbyten mellan olika platser. Det är därför så viktigt att vår verksamhet fokuserar på att 

sprida verktyg och tillgång till plattformar, och låter deltagarna stå för innehållet, och i 

förlängningen utbytet mellan olika platser i landet. Deltagarnas verk handlade bland annat om 

längtan efter våren på en vintrig plats, att uppmärksamma unga som mår dåligt och att berätta 

om sin kristna syn. 

8.1.5 Utmana storstadsnormen 

De Los Reyes visar att just kategoriseringstänkandet är ett sätt att utöva makt och hierarkier, i 

detta fall vad gäller plats.59 Om vi istället för att kategorisera utbildning, som är vanligare i 

större städer, och t ex industriarbete och jordbruk som finns runt om i landet i olika orter, i en 

hierarkisk ordning, ser det som viktiga komponenter vid sidan av varandra i uppbyggandet av 

ett samhälle, så skulle den frågan inte behöva uppstå överhuvudtaget.  

 

Vi hade som ambition att komma med verktyg och kunskaper och designa förutsättningar för 

kommunikation med vår Mobila Designfabrik. Kunskapen har vi genom utbildning och 

erfarenhet, men deltagarna vi träffade satt på kunskapen om de platser som de valde och den 

upplevelse som de har av att bo och leva i staden. För att motverka likriktningen i de 

berättelser som lyfts fram i konstnärliga sammanhang behövs fler perspektiv och vinklingar. 

Men det är inte självklart att ta sig den platsen, gräva där en står och våga dela med sig av sin 

egen historia. Som i så många sammanhang styr normer vad som lyfts fram och vilka 

berättelser som får synas och ta plats. För att skapa en god mental miljö, en kreativ atmosfär 

där deltagarna känner sig delaktiga och kan påverka sin egen process, ville vi arbeta dels med 

                                                
59 Reyes & Mulinari (2005), s. 126. 
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inspiration från transformationsdesign. Deltagarna fick styra platsen och berättandet, men vi 

ville ändå ge dem en tydlig uppgift och vissa ramar, tiden fanns inte för deltagarna att själva 

definiera och rama in problemet, välja material och planera utförandet. Det är workshopens 

begränsningar, men också till viss del styrka. Både i Kiruna och Värnamo uttryckte deltagarna 

avbrottet från den ordinarie undervisningen som något positivt.  

 

8.2 Kan lösningen vara en verksamhet i förflyttning? 
Genom att vår verksamhet är mobil kan platser som annars inte har satsningar på estetisk 

verksamhet eller det estetiska programmet på gymnasiet få tillgång till en plattform som 

annars kan vara svårtillgänglig. Ett digitalt museum är även ett möjligt sätt att sudda ut och 

måla om centrum på kartan, alla har samma tillgång och närhet till en sådan plattform.  

8.2.1 Hotad bildundervisning 

Snart går bildläraren i Värnamo, som jag först tog kontakt med, i pension. Det estetiska 

programmets bildinriktning är nedlagt och skolan är beroende av att en ny eldsjäl dyker upp 

och kickar igång bildverksamheten, en uppgift som inte är helt enkel när programmet en gång 

lagts ner och när satsningar på bild inte prioriteras. I Kiruna finns det bildlärare på gymnasiet, 

men inte i samma utsträckning på grundskolan. Med de förutsättningarna finns det ett 

kunskapsglapp i mindre orter när det kommer till bildundervisning. För att utvecklas behövs 

inspiration från olika håll, vilket en verksamhet som Mobila Designfabriken kan bidra med på 

platser som annars inte har tillgång till externa verksamheter. Att komma som utomstående in 

i klassrummet kan vara tacksamt på många sätt, då eleverna inte har en betygsrelation med 

pedagogerna och då nyhetens behag och variationen från den ordinarie undervisningen kan 

vara bidragande till att förstärka elevernas intresse. En mindre ort kan aldrig ha samma utbud 

som en större ort. En viss aktivitet växer sig ofta större under en viss period på grund av 

någon drivande kraft. Förslaget om att estetiskt uttryck skulle bli ett obligatoriskt 

gymnasieämne ser nu ut att bli nedröstat i Riksdagen.60 Det visar att det finns en bred syn på 

estetiska ämnen som mindre viktiga än till exempel svenska och matematik, vilket blir 

problematiskt när det handlar om allt från elevers motivation till hur bildundervisningen läggs 

upp. Konsekvenserna blir att bild nedprioriteras på mindre orter till förmån för annat. Att 

flytta till en mindre ort för att arbeta som bildlärare eller starta upp en estetisk verksamhet i 

till exempel Kulturskolas regi är då förenat med osäkra arbetsvillkor. 
                                                
60 Sverigesradio.se (2018). Nyheter (EKO) Regeringen tvingas backa om estetiskt ämne i gymnasiet. 11 april 
2018. Hämtat 2018-05-23, från https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6928986 
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8.2.2 Utbyte mellan ungdomar genom digitalt museum 

Mobila Designfabriken har designat en workshop vars syfte var att inspirera ungdomar att 

berätta deras berättelser genom att designa föremål som placerades ut på en viktig, eller 

provocerande plats för dem, och genom att skapa auditiva berättelser kring verket i relation 

till platsen. Deltagarna har sedan fått välja att anonymt eller med namn ta plats i Mobila 

Designfabrikens digitala museum där de också fick möjlighet att titta på den andra ortens 

verk. Deltagarnas verk visades också på Konstfacks vårutställning. Berättelserna får en 

möjlighet att ta plats i ett större sammanhang och deltagarna kan inspireras och utbyta 

erfarenheter med ungdomar på andra orter. Inom ramen för denna undersökning kommer inte 

deltagarnas upplevelser av workshoparna fram mer än genom de resultat och de berättelser 

som vi kan ta del av i det digitala museet.  

 

9 Slutdiskussion 
Genom resandet som Mobila Designfabriken gjort under våren har vi tagit nya perspektiv, om 

än i liten skala. Men att förflytta centrum för en liten stund skapar många nya insikter, och det 

är just det som är så viktigt i arbetet med att ta in fler perspektiv och skapa utrymme för fler 

röster i konstnärligt arbete.  

 

9.1 En liten undersökning av ett stort fält 
Denna undersökning provar en verksamhet på två orter, vilket säger något om just de 

specifika händelserna utifrån våra upplevelser. Undersökningen tar avstamp i min subjektiva 

upplevelse av att göra resan tillbaka till min gamla gymnasieskola och till en ort långt 

därifrån. Workshopdeltagarna har fått möjlighet att berätta något i visuell och auditiv form, 

men de har inte fått möjlighet att utvärdera det de har varit med om. Eftersom idén med 

Mobila Designfabriken bygger på att synliggöra ungdomar och deras berättelser vill vi att de 

ska kunna välja att publicera sina verk med namn. Därför är flera av deltagarna inte anonyma, 

vilket också gör att undersökningen fokuserar på helheten och generella slutsatser snarare än 

specifika verk och detaljer. 

9.2 Resan tillbaka till småstaden 
Vi får i början av projektet kritiken att det finns risk att vi kommer skriva någon på näsan 

genom att komma från storstaden och Konstfack och vilja förändra på småstadsskolorna. I 
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utformandet av workshopen funderar vi mycket kring hur våra roller som studenter från 

Konstfack kan påverka hur deltagarna uppfattar vårt projekt. Genom att vi kom från 

Stockholm och Konstfack med en mall för hur de två dagarna skulle gå till, fanns en risk att 

deltagarna upplevde att de blev styrda och att vi förväntade något av dem. Samtidigt tror jag 

att en viss styrning behövs, men att det måste finnas en balans mellan styrning och frihet. Vår 

vision tar avstamp i en tanke om transformationsdesign, där alla är designers. Det är vår 

ambition att den tanken ska genomsyra vårt bemötande med deltagarna. Våra bakgrunder i de 

mindre orterna hoppas vi också öppnar upp för en trygghet i utbytet av erfarenheter. 

 

9.3 Förflyttandets potential 
Det vi gör när vi använder oss av en mobil verksamhet är att söka upp istället för att vänta på 

att andra ska söka upp oss. Det kan vara ett sätt att faktiskt öka mångfalden och minska 

likriktning, för hade vi stått still i centrum hade vi troligtvis fått deltagare med en viss 

likriktning, de som aktivt valde att söka upp oss. Då hade vi behövt definiera för att locka till 

oss en viss målgrupp, nu söker vi istället upp olika målgrupper. Vill vi skapa intresse för 

något i en grupp som inte har förkunskapen eller ett redan befintligt uttalat intresse så tror jag 

att den uppsökande metoden kan fungera. Då kan vi fånga in personer som kanske inte visste 

att de hade ett intresse för konst och design. På samma sätt som obligatoriska ämnen i skolan 

skapar en möjlighet för alla att prova något, blir en uppsökande verksamhet något som kan 

öppna upp för nya tankar. 

 

9.4 Mobila Designfabriken på Konstfacks vårutställning 
Vårt arbete under våren resulterade i en gestaltning och en presentation av vår tänkta 

verksamhet. Vi använder oss av en gestaltad buss, både som en tänkt möjlighet att senare 

använda för verksamheten, men i nuläget som en metafor för utjämnandet av mellanrummet 

mellan centrum och periferin. På Konstfacks vårutställning kunde en kliva in i bussen och få 

en upplevelse genom projektioner av resan mellan Värnamo och Kiruna, medan en lyssnade 

till deltagarnas berättelser om de platser de valt att placera sina verk på. Gestaltningen visade 

även Mobila Designfabrikens webbsida, både i en Ipad, men också ett fysiskt utdrag ur det 

digitala museet som fanns gestaltat på väggen. Under IBIS Symposium The new Model Starts 
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Today. Options for Education and Arts61 presenterade vi även våra personliga ingångar till 

projektet, berättade om vår resa mellan Kiruna och Värnamo och visade bilder från de 

workshops som vi höll i de två orterna. 

 

 

9.5 Att gräva där en står 
Vi ville inte styra berättelserna och innehållet i våra workshopar, men vi ville inspirera och 

visa exempel på berättande som handlar om att gräva där en står och hitta till sitt eget 

berättande genom konstnärligt arbete. För en viktig del i vårt projekt är just att synliggöra 

olika platser och ge verktyg till deltagarna att våga lyfta fram sitt eget och det som finns runt 

omkring dem. Det finns redan ett överflöd av storstadsberättelser, så alla unga konstnärer och 

designers ute i orter runt om i landet har en viktig plats att fylla för att samtiden ska bli 

representerad i sin helhet. Vår verksamhet är ett litet steg i den riktningen. För hoppningsvis 

har vi sått ett frö hos någon så att arbetet kan växa och ta nya vägar, som ett rhizomatiskt 

rotsystem, så att centrum suddas ut och istället blir en massa punkter på kartan som ger näring 

åt varandra, korts och tvärs.  

 

                                                
61 Mobila Designfabrikens resa mellan Kiruna och Värnamo 22 maj 2018. IBIS Symposium The new Model 
Starts Today. Options for Education and Arts – or how the critical process is part of the definition. 

Tellusgången 16, Konstfacks vårutställning, 2018 Tellusgången 16, Konstfacks vårutställning, 2018 
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