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1. Inledning och bakgrund

Min pappa är uppvuxen i Sveriges inland, Lycksele närmare bestämt. Han har flera gång-

er under min uppväxt delat med sig av historier om den blomstrande skogsnäringen som 

bedrevs längs Vindelälven under 60-talet. Pappa arbetade med att flotta timmer från avverk-

ningarna i nordvästra Lappland ut mot kusten. Detta sätt att forsla timmer har idag kon-

kurrerats ut av transport på lastbil och tåg. Det som hände var att 10-12 personers jobb 

plötsligt försvann när dieselspottande lastbilar introducerades.  Dessa historier som min 

pappa berättat för mig väckte mitt intresse för den svenska landsbygden - eller bruksorten. 

 

Svensk industri har spelat stor roll för det moderna Sveriges uppbyggnad och välstånd. 

Mindre orter uppbyggda kring en industri avbefolkas i allt snabbare takt. Detta ser jag som en 

följd av att den industrin på orten lagts ned. 1 Svensk industri har spelat stor roll för det moderna 

Sveriges uppbyggnad och välstånd, men när företag väljer/ alternativt är tvungna att lägga ner 

verksamheten på orten så blir det såklart förödande på många sätt för den svenska landsbygden och 

bruksorterna, och framförallt för människorna som levt där. Grängesberg i Dalarna är ett exempel 

på ett sådant samhälle. En ort som levde på sin gruv- och stålindustri. När industrin inte längre 

var lönsam tvingades man lägga ner vilket har lätt till kraftig avfolkning och ett samhälle under 

förfall. 

Jag ville utforska en sådan plats som Grängesberg. Med detta ville jag visa en del av Sverige som 

fallit i glömska då allt fler människor, antingen sökt sig, eller tvingats förflytta sig till storstäderna. 

Jag bestämde mig tidigt för att jag ville fokusera på mitt illustrerande och utveckla och  

undersöka hur jag genom digital illustration skulle kunna berätta historien om den/dessa plat-

sen/platserna. Mitt intresse för ”glömda” platser gav mig en bra ingång till att hitta en nerv 

och utvecklingsmöjligheter i mina illustrationer. Mitt examensarbete handlar därför om  

”glömda” platser på den svenska glesbygden, om små samhällen eller en plats som varit viktig för 

den svenska välfärden/ industrin men som idag avfolkats, och nästan försvunnit. Jag vill med 

mitt projekt uppmärksamma ett samhälle eller en plats i Sverige som tidigare spelat en stor roll 

för svensk industri, och som på många sätt bidragit till det Sverige vi känner till idag. Ett samhäl-

le som sällan omnämns, eller knappt ens existerar längre, något som jag anser vara ett problem.  

 

 

 

 

1 Ulf Mattmar, Svt Agenda, 2013-01-20
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Vad vill jag säga? 

Att den svenska landsorten, med detta menar jag främst bruksorter i inlandet, har försummats 

och låtits förfalla. 

Varför vill jag säga det? 

För att skapa eftertanke kring hur vi vill att Sverige ska utvecklas i framtiden.

Hur vill jag säga det?

Jag vill genom bilder/ illustration visualisera det förfall som jag bevittnat och bely-

sa konsekvenserna av ett ohållbart agerande och en tragisk utveckling i vårt inland. 

 

 
2. Research

Jag började med att leta efter platser som under mitten av 80 och 90-talet genomgick stora 

avvecklingar. Information hämtade jag bland annat från hemsidan 28dagarsenare.se, startad av 

fotografen och författaren Jan Jörnmark. Jörnmark har i flera böcker (Övergivna platser 1 & 2 och 

Avgrunden) dokumenterat platser som har påverkats av globaliseringen och rationaliseringen som 

flertalet svenska industrier genomgick under 70-80-90-talet. 28dagarsenare.se är främst ett forum 

där medlemmar delar sina erfarenheter av olika platser de besökt och ibland fotodokumenterat. 

Jag valde att i första hand använda mig av forumet för att skapa mig en övergripande nutida bild 

av olika bruksorter i Sverige. 

Jag slogs snabbt av hur många industrier som står övergivna och bortglömda runt om i Sverige. 

Fortsatt research gjorde jag i arkiven på Kungliga biblioteket och Stadsbiblioteket. Nyckelord som 

avfolkning, bruksort och utflyttning gav tusentals resultat. Efter många timmars intressant läsning 

började ett mönster återkomma. Platser som Älvdalen och Bergslagen dök upp titt som tätt. 

Många områden och platser fångade mitt intresse. Det område som tilltalade mig mest var 

Bergslagen2, eftersom att det ligger många orter nära varandra i det området där jag kunde göra 

min research, och så var det av praktiska skäl. Valet av Bergslagen gjorde att jag kunde göra en 

resa till dessa platser på grund av att de ligger så pass nära Stockholm (3timmar med bil). Berg-

slagen är ett geografiskt område, utan klara gränser, som sträcker sig igenom Mellansverige. Det 

omfattas av norra och västra delen av Västmanland inklusive de norra delarna av Örebro län som 

ingår i Västmanlands landskap, sydöstra Värmland och södra Dalarna. Det som utmärker sig för 

Bergslagen är den gruvdrift och metallindustri som bedrevs i stor skala under mitten av 1900-talet.  

 

2  Ne.se, sökord bergslagen, Rolf Adamson 
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Industrier som under sena 1900-talet genomgick ett flertal kriser och nedläggningar på grund av 

den ökande konkurrensen, rationaliseringar och globaliseringen. 

Bergslagen besitter en lång historia av industri och gruv- och metallindustri3. Jag valde att foku-

sera på senare delen av 1900-talet eftersom att det skedde stora förändringar under den perioden. 

Efter att jag valt att fokusera på Bergslagen så började jag söka på orter som genomgått stor 

avfolkning. Likt många städer och orter i Sverige har orterna i Bergslagen byggts upp kring en 

stark industri av ett eller annat slag. Som jag nämnt tidigare låg industriernas fokus på gruvdrift 

och metallindustri, eftersom att Bergslagen är rikt på bland annat järnmalm

Jag valde till slut att avgränsa mitt arbete och fokuserade därför på fyra orter att besöka; Grängesberg, 

Lesjöfors, Hällefors och Fredriksberg. Detta på grund av den begränsade tiden för examensjobbet, 

även om jag gärna skulle ägna fler orter uppmärksamhet. Gemensamma nämnare för samtliga plat-

ser var en stark central industri och att invånarantalet drastiskt sjunkit efter att industrin lagts ner4. 

2.1 Reflektioner efter resan

Direkt efter min resa började jag fundera kring alternativen för de orter jag besökt. Vad finns det 

för möjligheter? Kan man bedriva en verksamhet i dessa orter eller har vår landsortspolitik gjort att 

alla förr eller senare måste flytta därifrån? Frågorna var många och jag började fundera på hur jag 

ville beskriva min resa genom denna del av Bergslagen. Direkt dök idén upp om ett beskrivande 

av förfallet, människornas kvarlämningar och skicket på de byggnader och orter så som det ser ut 

idag.  Genom illustrationer ville jag förklara vad som hänt och varför. Och på så vis beskriva hur 

det ser ut idag. Resan lämnade också spår av hur landsorten består av stora resurser och möjligheter.

3. Diskussion

Stockholms invånarantal ökar dag för dag, vilket lätt till bostadsbrist- närmare 73 000 lägenheter 

saknas i Stockholm5. ”De närmaste åren står regionen inför en rad utmaningar med fortsatt snabb befolk-

ningstillväxt parat med stor och växande bostadsbrist samt ett högt prisläge på bostadsmarknaden”, skrivs 

det i samma artikel ifrån Svenska dagbladet. Arbetslösheten ökar stadigt6. 

Till och med regioner som tidigare har haft en god tillväxt står nu inför ökande antal registrerade 

arbetslösa. Detta har givetvis ökat markant sedan EU och resten av världen gått in i den globala finans-

krisen. Men siffrorna för landsbygden har tyvärr ständigt pekat nedåt. Varje vecka möter jag personer 

3  Ekomuseum.se, sökord järnet byggde landet, 2013 

4  DN 2012-01-18, Örstadius Kristoffer, Glesbygden töms på folk i allt snabbare takt

5   SVD 2010-07-23, Franke Ulf vd Stockholms Handelskammare 

6  Arena för tillväxt, Arbetslöshetens förändring under 2009 & 2010, 2013 
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som pratar om sina upplevelser av bostadsmarknaden, det sociala klimatet i Stockholm och hur svårt 

det har blivit att hålla sig ”flytande”. Jag menar inte att man går öppet och klagar över hur de är 

att bo, jobba och leva i Stockholm hela tiden. Men man hör en viss tungsinthet i konversationen.  

3.1 Klyftor i samhället

Jag bor i centrala Stockholm och har allt mer tänkt på hur situationen ser ut för de boende i Sve-

riges största stad. Jag är fascinerad över den stora inflyttningen7 och samtidigt orolig för att staden 

kommer få svårigheter att förse alla med det som krävs, såsom boende, vatten, avlopp, el. 

Vad händer om en stad inte längre kan ta hand om dess invånare? Urbanisering är ett välkänt 

begrepp och städer har alltid lockat till sig invånare för utbud, skydd, kommunikationer etc. 

Men hur kommer det se ut i framtiden, när storstäderna blir allt större och allt mindre människor 

väljer att bosätta sig på landsbygden. Superstäder som kräver enorma resurser varje dag från kring-

liggande områden. Anonymiteten blir större och större i ett myller av människor som alla försöker 

få en bättre vardag. Redan nu är kötiderna för ett hyreskontrakt innanför Stockholms tullar uppåt 

30 år på HSB och vissa kommunala bostadsbolag säger att det inte längre är värt att ställa sig i 

den kommunala bostadskön8 Detta på grund av att de inte ser någon möjlighet i att få en lägenhet 

under skälig kötid När jag fick mitt hyreskontrakt hade jag stått i 27 år och fick för de åren 32 kvm 

på västra Kungsholmen. Men mer än en gång har jag tänkt vad jag skulle kunnat få för hus lite 

längre bort från staden för liknande kötid eller motsvarande bolån på 2 miljoner kronor. 

Skillnaden mellan storstad och landsbygd är ju inte bara storleken. Genom en utarmning av 

landsbygden så skapas också större klyftor människor emellan. Landsbygdens värden går förlo-

rade och en stark ”vi och dem” känsla skapas genom att vända människor som väljer att bo kvar 

på landsbygden ryggen till. Tillgångarna går till storstäderna och kvar blir en utarmad, övergiven 

landsbygd. Tankar jag burit med mig inför och under mitt examensprojekt. Att känna sig åsidosatt 

av politiker som gång efter annan väljer att fokusera på storstadsområdena. Det finns stora till- 

gångar och resurser i Sveriges inland men tyvärr så har man glömt bort potentialen och möjlighe-

terna tycker jag. 

7  SVD 2011-02-18 , Maria Rankka, Rädda hyresrätten i Stockholm

8  SVD 2013-01-14 Hellekant Johan, Lägenheten är din – om drygt sju år
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4. Processen 

4.1 Problem

Idéerna var många och jag hade problem att filtrera mina intryck och research. Projektet kunde 

ta så många olika karaktärer och beskriva flera olika problem i både ett globalt och lokalt perspek-

tiv. Eftersom att ämnet jag valt är så pass stort kändes det många sätt problematiskt att ta sig an.  

Jag hade svårt att hitta en tydlig och konkret ingång till mitt projekt och kände att jag låste mig 

på grund av att jag inte kunde sålla i mina tankar och de fakta jag hittat. Vad jag ville visa var hur 

stora tillgångar i Sverige bara får stå övergivna och förfalla, men visste inte hur. 

4.2 Halvtidsredovisning

Efter att jag redovisat vad jag gjort halvvägs in i projektet kände jag mig splittrad och otydlig 

i vad jag ville berätta. Jag redovisade mitt material och fick kritik och idéer om hur jag skulle gå 

vidare i mitt arbete. Jag kände mig oförmögen att ge en vettig och tydlig bild av mina tankar, som 

vid det här laget tagit för stora proportioner. För att ge en rättvis bild av en samhällsstruktur som 

för mig är ohållbar saknades helt enkelt hårda fakta och djupare kunskap inom samhällsekonomis-

ka, urbanisering- och globalfrågor. Jag behövde mer tid för att fördjupa mig inom områdena för att 

ge en trovärdig och förankrad bild. 

4.3 Skisser och ingångar

Efter redovisningen gick jag tillbaka till min research och grävde för att hitta den ingång som jag 

behövde för mitt projekt. Något som kunde göra det tydligt och givande för en person som aldrig 

varit i kontakt med bruksorten och dess öde. I min research hittade jag ett citat i en bok (jag minns 

dessvärre inte vad den hette) som handlade om avbefolkningen av det svenska inlandet. Citatet 

kom från en svensk folkmusikgrupp vid namnet Hotenanny Singers. Aldrig mer heter låten och 

1971 låg sången på svensktoppen i femton veckor. Här hittade jag min ingång! 

Låten handlar om den tid när svenska industrier började läggas ner. Ett sorligt farväl för att sam-

manfatta det kort. I sången hör man också en uppgivenhet över något som händer men som inte 

går att påverka. Arbetarna i bruken stod maktlösa när fabrikerna blev uppköpta och billigare pro-

ducenter trädde in i konkurrensen. Kunde utfallet blivit annorlunda? Var den enda lösningen att 

lägga ner fabrikerna? Efter att ha lyssnat på låten Aldrig mer av Hotenanny Singers tyckte jag mig 

se en likhet i vad jag hört många av mina vänner prata om. Eller snarare hur stämningarna varit 

under samtalen. En viss uppgivenhet, en insikt om att saker och ting inte går att påverka på något 

sätt. Aldrig mer sätter fingret på vad som idag är en ”leva från dag till dag” mentalitet som jag själv 

känner många gånger. Det är nästan onödigt att planera allt för långt in i framtiden, då framtiden 

i dagens storstäder kan skifta drastiskt på väldigt kort tid. Att förlika sig med vad som händer och 
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dystert bryta upp med vad som varit och börja om. Men med vetskapen att när som helst kunna 

behöva bryta upp sina rötter igen. Givetvis är detta en naturlig väg att gå, samhällen förändras och 

om allt skulle vara som det alltid har varit skulle utvecklingen stanna upp.

I låten förvandlas personen till ett objekt som inte har någon kontroll över sitt liv. Någon annan 

beslutar om var och hur denna skall leva. Bruket stänger ner, personen i frågan kan inte bo kvar på den 

orten längre, för när bruket industrin lägger ner så ”dör” staden. Majoriteten av befolkningen måste 

finna en ny tillvaro, inte allt för ofta långt ifrån den plats som varit deras hem, arbete och trygghet.  

Efter att ha analyserat låten fick jag en idé om att illustrera mitt tema i form av en karta. En karta 

över vad som en gång varit för att friska upp minnet och ge en bild av vad som hänt de senaste 40 

åren på den svenska landsbygden. Nu hade jag funnit mina ingångar, något att greppa kring. 

Låten beskrev samhällen som genomgick enorma förändringar som påverkade tusentals per-

soner. Jag valde att fokusera på låttexten i kombination med mina upplevelser från min resa när 

jag började fundera vidare på kartidén.  Det var som om jag följt sången från Hotennany Singers 

genom ett landskap som blivit bortglömt. Jag hade ju sett det som lämnats kvar, fabriker, bostads-

hus, som nu endast stod som förfallna monument. Med hjälp av låten Aldrig mer knyter jag an till 

den historia som utspelade sig för 40 år sedan, och med nutiden i form av min egen resa som gjor-

des under våren 2013. Bruken, industrierna och sågverken står förstelnade kvar trots den snabba 

utvecklingen i andra delar av vårt samhälle.

5. Utförande

5.1 Kartan

Jag började alltså skissa på en karta. För att skapa förståelse och sammanhang blev kartan en bra 

utgångspunkt för att presentera mitt arbete. På kartan beskriver jag min resa igenom Bergslagen 

och de platser jag valt att besöka. Frågorna jag ställt mig under resans gång var för mig näst intill 

för stora att greppa, varför jag valt att göra just en stor karta (200x130cm). Detta för att göra det 

tydligt för betraktaren att följa resan men också för att förmedla den känslan jag hade under min 

resa. 

Man får  följa två spår i berättelsen; låten Aldrig mer illustrerad som text och min egen 

resa. Min resa är illustrerad med bilder hämtade ur min research men också intryck och 

minnen under resans gång. Min förhoppning är att man efter utställningen vill besö-

ka platserna själv och uppleva det jag upplevt fast med egna ögon. Kartan ska vara enkel och 

lättförståelig, och även inkludera flera orter i Bergslagen som genomgått liknande föränd-

ringar, detta för att öka uppfattningen om att det finns mängder med orter som gått samma 

öde till mötes. Denna karta ska vara i fickformat så man kan ta med den varsomhelst.  
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5.2 Presentation

Kartan är upphängd på en, vad jag vill kalla, informationsskylt. En tolkning av en skylt man kan 

se längs vägen när man närmar sig ett samhälle i Sveriges inland till exempel. Jag valde att tillverka 

den i trä för att anknyta till den skogsindustri som varit viktig i Bergslagen. Yttermåtten på skylten 

är 250cm hög och 160cm bred.

5.2.1 Hylla & Vykort 

Bredvid informationsskylten byggde jag en enkel hylla i samma stil. På hyllan delade jag ut 

vykort med samma information som man kan läsa från kartan. På framsidan har jag ett urval foto-

grafier från den plats kortet avser. Jag hade ett stort antal foton som jag på något sätt ville använda. 

Jag valde därför att ha fotografier istället för illustrationer och jag tror att det gagnar mitt projekt då 

man ser att jag faktiskt besökt och dokumenterat alla platser. På baksidan finns det korta faktaru-

tor om de olika orterna. Under faktarutorna har jag även lagt till koordinater. Skriver man in dessa 

koordinater på Google maps eller i en GPS så hittar man platserna jag besökt. 

Anledningen till varför jag valde att ha med koordinater är att man förhoppningsvis vill besöka 

platsen och ge andra möjlighet att uppleva vad jag upplevt under min resa. Tidigare i projektet 

hade jag planer på att skapa en mindre karta som jag skulle dela ut under utställningen, den idén 

förkastades tyvärr på grund av tidsbrist. Vykorten passade dock perfekt, de är lättillgängliga i sitt 

format och fungerar som ett minne av min utställning. 
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5.3  Texten på kartan

På kartan kan man följa texten från sången Aldrig mer, uppdelad i olika mindre bitar för att 

gripa an till min resa. Det presenteras som om man lyssnar på sången medan man färdas mellan 

platserna. På kartan finns det citat och fakta som jag hämtat längs vägen, små notiser som man 

kan läsa medan man går från plats till plats. Citaten består av intervjuer jag gjort i Lesjöfors och 

Fredriksberg och fakta är hämtad ur min research kring orterna. Texterna är handskrivna för att 

ge en mer personlig prägel. Detta för att förstärka min närvaro kring platserna men också för att 

citaten ska få mer tyngd och mänsklighet. Kring texterna använder jag mig av ”pratbubblor” samt 

mer strikta faktarutor. Pratbubblorna för att det är personerna som jag träffat under resans egna 

ord och mina personliga tankar. Faktarutorna är enkla rektanglar för att påvisa skillnaden mellan 

vad som är sagt och vad som är skrivet om platserna. Sångtexten och faktarutorna anpassas för att 

smälta in i kompositionen och skapa en helhet. 

5.4 Illustrationerna på kartan

På kartan illustrerar jag bilder hämtade från platserna, rent dokumenterande bilder för att redo-

visa det befintliga skicket av byggnaderna och platserna. Och egenupplevda bilder och minnen 

från resan. Jag väljer att använda mig av dessa två typer av bilder för att på ett sätt förankra mina 

bilder i fakta och inte bara i upplevelser. Valet att illustrera dessa bilder kommer sig naturligt för 

mig, resan jag gjorde lämnade djupa avtryck och fick mig att tänka kring det samhälle som vi 

lever i idag. Valet av stil i mina illustrationer kommer dels ifrån hur jag väljer att illustrera ju nu, 

jag har under mina år letat efter ett sätt att illustrera som jag känner mig bekväm i och som driver 

mig framåt i mitt arbete. Illustrationerna på kartan är uppbyggda av en kraftig linjeteckning som 

jag skapat i illustrator. Därefter använde jag mig av photoshop för att kolorera. Stilen gör sig bra 

tillsammans med ämnet jag valt i mitt examensarbete. Med en tydlig linje och hög detaljrikedom 

ger det en beskrivande och träffande bild av de samhällen jag besökte. Färgvalen är hämtat ur rea-

listiska färger ifrån platserna, utifrån en palett jag skapat efter resan (från fotografierna jag tog när 



11

jag dokumenterade platserna).  Med illustration och mitt manér förstärker jag denna känsla genom 

ett handarbete likt det som skett på orterna och för att skapa ett sammanhållande berättande kring 

mina upplevelser.  Det skapar ett förhållande mellan mig som kreatör och betraktaren som jag inte 

tror hade varit möjligt på samma sätt med hjälp av fotografi. Genom illustration kan jag kontrollera 

hur betraktaren skall följa min berättelse, jag är i full kontroll och har friheten att styra ”samtalet” 

övergripande genom berättelsen om min resa. Med fotografi finns också en viss risk att distansera 

sig från objektet man vill berätta om. Det finns en närvaro av mig (kreatören) i bilderna som i detta 

fall förstärker autenticiteten i mina valda bilder. Jag anser att man får med känslorna och förståel-

sen kring platserna på ett bättre och mer mottagligt sätt.

5.5 Manér

Mitt manér passar för denna typ av presentation. Jag har en kompromisslös stil med  

tydliga drag. Tror att valet av karta gagnar mitt stiluttryck.  Jag jobbar med starka kontraster - linjer 

och ett rakt berättande som kan ses som väldigt redovisande. Jag ska försöka vara tydlig och peda-

gogisk för att betraktaren enkelt ska kunna ta till sig historien. Historien om den glömda bruks-

orten står såklart i fokus men lika mycket vill jag utforska mitt sätt att illustrera.  Jag vill förbättra 

mitt uttryck och vara tydlig utan att bli för enkel. Jag vill också skapa lite eftertanke och inte vara 

för tråkig i mitt sätta att illustrera berättelsen. Jag har valt en färgsättning och ”halvt realistisk” 

stil för historien. Detta för att knyta den till verkligheten, ge betraktaren en berättelse som händer 

här och nu.  Jag har valt ett dokumenterande manér, om jag ska sätta ord på stilen, för projektets 
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inriktning.  Jag tittar själv på mycket dokumentärer och tror det smittat av sig på mitt sätt att illus-

trera. En rak stil som är mer redovisande, mindre för betraktarens fantasi. Men jag ser inte det som 

ett problem utan snarare som en utmaning. Att lyckas hålla det intressant genom hela berättelsen.   

 
6 Resultat

6.1 Reflektioner 

Efter att mitt praktiska arbete är avslutat och utställningen är över kommer jag här reflektera 

över mitt examensarbete. Jag visar även bilder ifrån utställningen för att ge en bättre bild av resul-

tatet. I mitt samtal med extern kritiker och åhörare kom flera intressanta tolkningar av mitt arbete. 

Jag väljer att ta upp några av dessa kommentarer.

 

6.1.2  Reflektioner kring illustration

Mitt illustrationsmanér jag haft under arbetet passade temat på mitt examensprojekt. Om jag 

förklarar min stil så skulle jag säga att den är redovisande, relativt enkel detta gagnade vad jag 

ville säga. Bilderna talade ett tydligt språk och de kraftiga linjeteckningarna gav tyngd till vad 

jag upplevt under min resa i Bergslagen. Ett visst allvar kom fram i teckningarna och avfolkning 

som jag behandlat under mitt arbete är ett allvarligt problem. Jag tror att illustrationerna med dess 

färgläggning gav en tydlig bild av vad jag ville berätta och känslan jag ville förmedla. Mitt manér 

och utvecklingen av mitt illustrerande har legat i fokus under mitt projekt. Det var intressant för 

mig att frångå de traditionella illustrationsmedierna som vi oftast arbetat med under kurserna på 

konstfacks treåriga kandidatutbildning (redaktionell- serie- eller affischformat), här fick jag istället 

möjlighet att skapa bilder precis så som jag ville. Det finns bara en karta, den är inte massprodu-
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cerad, och ställs den ut igen så blir det samma karta som hängt på Konstfacks vårutställning. Det 

är inte helt lätt att reflektera över min stil jag haft i illustrationerna, jag är mitt uppe i en period 

av skapandelust och känner mig fortfarande inne i processen. Men jag kan summera mitt illus-

trerande under examensprojektet som lyckat och intressant eftersom att jag hittat ett sätt jag vill 

arbeta på och eftersom att det verkar som att illustrationerna har kunnat förmedla det som jag ville 

berätta. Jag kommer fortsättningsvis utveckla det här maneret och söka nya områden att utforska 

och förbättra.

6.1.3 Reflektioner kring temat 

Ämnet avfolkning är stort och komplicerat, detta gjorde det svårt för min kritiker att inte sväva 

ut i sina funderingar varför diskussionen stundtals blev lite otydlig och felriktad. Detta känner 

jag själv igen och tycker också är ett problem. Inte ett problem som hämmar mitt resultat men 

gör att diskussionen kring ämnet kan bli lite luddig. Har man dock börjat prata om problemen 

i Sveriges inland så känner jag att jag lyckats i mitt arbete. Min intention var att beskriva min 

resa ur ett personligt perspektiv och genom detta ge en nyanserad bild av Sverige och utveck-

lingen i landet. Viss kritik till mitt arbete var att jag beskrev ämnet ur ett utanförperspektiv, att 

jag inte hade personlig koppling till orterna verkade vissa anse vara ett problem. Jag kan tycka 

att kritiken till viss del är befogad och jag håller med om att man ska vara försiktig när man 

skildrar mitt tema för att inte hamna i en allt för nostalgisk berättelse, och att det kan vara pro-

blematiskt att försköna platserna och det arbete som bedrevs på platserna. Samtidigt var jag 

tydlig med att mitt mina intentioner med projektet var att berätta om/ visa upp platserna till 

människor som inte sett platserna tidigare, mottagarna ska upptäcka något annorlunda och därför 
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kan det ha varit en fördel att jag inte har en personlig koppling till platserna sedan tidigare. Min 

research har varit ifrån ett övergripande perspektiv och frågor som är mer specifika för en plats 

behandlad bäst genom ett annat längre projekt där det finns tid för en mer ingående research.  

6.2 Vidare arbete

Efter utställning och examinationen har jag fått idéer om vidare arbete kring samma tema. En 

intressant vinkel är att illustrera och berätta andra sidan av avfolkningsproblemet. Hur de stora 

städerna blir större och större. Illustrerar mina tankar kring den ohållbara utvecklingen. Städer 

som blir så stora att de suger ut alla resurser omkring sig. Hur människor ska kunna klara sig i det 

allt hårdare klimatet i Sveriges stora städer. En annan fördjupning vore att på samma sätt illustrera 

andra områden och platser, och redovisa tillsammans med den första kartan. Detta kan göras med 

utgångspunkt i andra musikstycken om samma problem till exempel. För att summera mitt arbete 

så har det gett mig många möjligheter att fortsätta ta upp ämnet avfolkning och problemen som 

följer. Det som följer härnäst återstår att se men det kommer definitivt vidareutvecklas. 
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