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Abstract
In my degree project, I explore the importance of distance and how our perception of
distance is affected by our experiences.
During my investigatory work I studied the relation between distance and experiences.
Among other things I concluded that distance can refer to several different kinds of
distances (for example spatial, temporal or social distances) and that experiences are
what you’ve learnt of these distances. The importance of distance can be illustrated by
highlighting the effects of the distance, i.e. experiences.
My degree project resulted in a pair of interactive binoculars which are used for looking
at an virtual world of illustrations in 360°; a world of illustrations where distance and the
importance of distance is shown.
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1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
Innan jag började jag på Konstfack drömde jag om att gå på Konstfack. I skrivande
stund går jag mitt tredje och sista kandidatår på Konstfack; jag slutför nu mitt
examensarbete som bland annat resulterar i rapporten du nu läser. Det är först
nu under detta tredje år som det känns som att jag har börjat få perspektiv på
utbildningen, på vad jag lärt mig och vad som har varit bra och dåligt. Jag bor cirka
50 meter från skolan och ibland känns det som att jag bor för nära. Det kan krävas
avstånd för att få perspektiv på saker och ting. Det kan krävas avstånd för att se
saker i relation till varandra. Det krävs avstånd för att längta, sakna eller drömma.
Avstånd ses ofta vid första anblicken som något negativt, ett problem som ska lösas.
Men avståndet kan också vara en nödvändighet, något viktigt. När man fastnat
ges ibland rådet att ”sova på saken”, dvs. att gå hem och försök låta bli att tänka
på problemet ett tag. Förhoppningsvis kan hjärnan efter vila bilda nya kopplingar
och därmed hitta en lösning på problemet. Tid är ett sorts avstånd. Till viss del var
det tid, erfarenhet eller distans (eller alla tre tillsammans) som hjälpte mig komma
fram till vad jag skulle göra i mitt examensarbete. En essä vid namnet Avståndets blå
av den amerikanska författaren Rebecca Solnit var också starkt bidragande. Essän
handlar om ”… färgen på ett där sett från ett här, färgen på där vi inte är” 1 och den
fick mig att få upp ögonen för avståndet, detta mellanrum som ofta glöms bort.
Enligt Solnit har avståndet en färg. Vilka mer egenskaper har avståndet och vad gör
det för och med oss? I mitt examensarbete försöker jag visuellt gestalta avståndets
betydelse i ett erfarenhetsperspektiv; jag försöker kartlägga och belysa hur synen på
avstånd påverkas av våra erfarenheter.
Det sägs ofta att världen krymper.2 Politiken närmar sig mitten, ny teknik möjliggör
kommunikation över stora avstånd och sociala medier gör att fler än tidigare kan ta
del av vad man gjort under dagen. Även om avstånden kan tyckas minskas så kan
det också vara så att avstånden i själva verket bara förskjuts. Konsumtionssamhället
kan påstås gå ut på att försöka förkorta avstånd genom betalbara genvägar. Om
du betalar för dig kan du komma dit eller få det som reklamskyltarna lockar med.
Istället för att tillverka allting själv kan man hoppa över flera steg genom att köpa
varor och tjänster. Istället för att odla maten själv kan du köpa ingredienserna i
matbutiker eller till och med få det färdiglagat. Disken slipper du på restauranger.
Samtidigt som kapitalism bygger på avståndsförkortande leder det samtidigt till att

1. Solnit, Rebecca. Gå vilse.
En fälthandbok. Göteborg:
Bokförlaget Daidalos AB,
2012, 33.

2. Bang. Ledare. Bang Nr 1,
2013. 3.
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andra avstånd ökar; avståndet mellan samhällsgrupper, mellan de som har råd och
de som inte har det. Ökat avstånd mellan samhällsgrupper och ökad segregation kan
få konsekvensen att ”vi” och ”dom” blir grundfästa – de farligaste orden i alla språk
enligt Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet.3
Ökat avstånd mellan samhällsgrupper kan resultera i stereotypa bilder som bygger
på förenklade föreställningar av medlemmarnas egenskaper. Avståndsförskjutningar
har intresserat och oroat mig; liksom avståndet i sig kan de både vara bra och dåliga.
Utan avstånd skulle det inte finnas något spatialt att tala om. Jag har så länge
jag minns dragits till det tredimensionella och rumsliga. Jag har alltid gillat att
föreställa mig hur saker och ting ser ut ur olika perspektiv men har också under
en tid nedvärderat den förmågan i tron om att det inte främjar sociala förmågor.
Men en inspirationsföreläsning av konstnären Johan Thurfjell fick mig att inse
att den ena inte behöver utesluta det andra. Platser och avstånd kan likväl
uttrycka och exemplifiera sociala relationer. Thurfjells platser berättar inte bara
om platsen i sig utan även vad de betyder för oss och vad vi förknippar med
dem, som i exempelvis verket Goodnight Mum, Goodnight Dad (2008).4

3. Gärdenfors, Peter. Det
hjälpsamma djuret. UR
Samtiden – Människans
natur, 2011
http://www.ur.se/Produkter/165720UR-Samtiden-Manniskans-natur-Dethjalpsamma-djuret

4. Thurfjell, Johan.
Konst 1998 – 2013.
Självpublicerad, 2013, 63.

Jag är intresserad av det spatiala och ville därför använda mig av detta i mitt
examensarbete. Det samma gäller interaktiva lösningar som jag har närmat mig
ett antal gånger under min tid på Konstfack, genom olika kursuppgifter. Ett
exempel på detta är Spår i snön (2013) där jag under en två veckor lång grafikkurs
utforskade vad som händer när olika tekniker möts, kombineras och kolliderar
med varandra. Baserat på en kort berättelse som tar plats i ett snölandskap
skapade jag en interaktiv tredimensionell värld (där miljöerna är gjorda med
djuptryck) där du är fri att vandra runt och utforska berättelsen på egen hand.
Denna rapport har en omfattning på 26 sidor, men avståndet till att nå dit var
så mycket längre. Även om alla har en relation till avstånd tror jag också att
avståndet ofta tas för givet. Mellanrummet glöms bort och är inte något man
reflekterar över. Det hoppas jag ändra på med mitt examensarbete. När man
tänker på avståndet i sig kan det uppstå frågor och reflektioner som vi inte tänkt
på tidigare.
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1.2 Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att belysa avståndets betydelse genom att visuellt
gestalta det i ett erfarenhetsperspektiv.
Genom att belysa avståndets betydelse hoppas jag öka förståelsen för och
uppmärksamheten på vad avståndet har för betydelse och hur det påverkar oss.

1.3 Frågeställningar
• Hur kan jag gestalta avståndets betydelse i ett erfarenhetsperspektiv genom att
undersöka hur synen på avstånd påverkas av våra erfarenheter?
• Vad händer när avstånd förskjuts i mitt arbete?

1.4 Avgränsningar
Avstånd finns överallt där det finns mer än ett objekt; dvs. överallt. Avstånd och
erfarenheter kan handla om så många olika saker och det är individuellt vad
betydelsen är. Därför har jag framför allt utgått ifrån mina egna erfarenheter då
dessa ligger närmast till hand.

1.5 Målsättning
Eftersom jag är intresserad av det spatiala, teknik och interaktiva lösningar var
målet att under examensutställningen presentera mitt arbete genom att använda
mig av tredimensionell illustration och interaktivt berättande.

1.6 Arbetssätt
I mitt examensarbete har jag försökt varva teori och praktik. Jag har undersökt
avståndets betydelse genom litteraturstudier; genom litteratur inom visuell kultur,
grafisk design & illustration men också mer psykologiska och poetiska texter som
behandlar ämnet. Jag började studera relationen mellan avstånd och erfarenhet
för att sedan undersöka hur avstånd och avståndets betydelse kan gestaltas. Jag har
också undersökt andra gestaltningsarbeten som relaterar till mitt område för att
därifrån ta lärdomar som jag kan använda mig av.
Eftersom jag ville använda mig av teknik och interaktiva lösningar började jag
mitt praktiska arbete med att skapa verktygen som jag senare använde och fyllde
med innehåll och illustrationer. Jag ser dock även arbetet med skapandet av
verktygen som en sorts illustration eftersom verktygen i sig visualiserar avstånd
och avståndets betydelse med hjälp av representation.
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1.7 Begreppsförklaring
Avstånd kan syfta på många olika saker. Det kan vara ett mått på hur långt ifrån
varandra två objekt är; ett spatialt avstånd som syftar på det fysiska avståndet.
Inom SI-systemet mäts detta avstånd i exempelvis kilometer och meter. Det kan
också handla om temporala avstånd, dvs. tiden som förflutit. Avståndet på nu och
då, och då och ett annat då. Sociala avstånd syftar på avståndet i mellanmänskliga
förhållanden, mellan människor, och grupper av människor. Man kan känna sig
nära någon som är långt borta fysiskt samtidigt som man kan känna sig långt ifrån
någon annan som är i samma rum som en själv. Jag använder mig av avstånd i alla
dess bemärkelser i mitt gestaltande. Ny forskning visar att människor använder
samma hjärnkopplingar för att förstå spatiala, temporala och sociala avstånd.5
Erfarenhet är ett brett begrepp för de olika metoder med vilka en person lär
känna och skapar sin verklighet. Enligt geografen Yi-Fu Tuan beskriver ordet
erfarenhet vad en person har gått igenom. En erfaren person är därför en
person som har varit med om mycket. Växter kan visserligen också vara med
om mycket men då känns begreppet erfarenhet missvisande. Erfarenhet handlar
därför enligt Tuan snarare om att kunna lära från det man har varit med om;
att erfara är att lära, att agera utifrån det givna.6 I Tuans fall handlar det om
erfarenheter av rymd och platser, i mitt fall om avstånd. Om man ser avstånd
som synonymt med vad man gått igenom så är erfarenhet vad du lärt dig av
dessa avstånd. Genom att överbrygga avstånd och att lära sig av dessa avstånd
adderas erfarenheter. Dessa erfarenheter och avstånd behöver dock inte vara
självupplevda utan kunskaper kan föras vidare från generation till generation,
genom böcker, samtal och examensarbeten.
Erfarenhetsperspektiv är ett begrepp jag har lånat från Yi-Fu Tuan som i boken
Space and Place : The Perspective of Experience beskriver och kartlägger hur vår syn
på rymd och platser påverkas av våra erfarenheter; hur vi känner, tänker och skapar
känslomässiga kopplingar till vår omgivning.7 Jag använder mig av begreppet
erfarenhetsperspektiv för att beskriva hur jag fokuserar på att gestalta avståndets
betydelse genom att belysa hur synen på avstånd påverkas av våra erfarenheter. Om
gestaltningen är gjord i central-, tvåpunkts- eller trepunktsperspektiv har inte varit
den viktiga frågan för mig. En realistisk avbildning har inte varit målet med mitt
gestaltande arbete; det styrande har varit betydelsen av avstånden dvs. erfarenheter.

5. Dartmouth College.
First evidence of common
brain code for space, time,
distance. ScienceDaily, 4
februari 2014.
www.sciencedaily.com/
releases/2014/02/140204123730.htm

6. Tuan, Yi-Fu. Space and
Place. The Perspective of
Experience. Minneapolis:
University of Minnesota
Press, 2008, 8.

7. Tuan, Yi-Fu. Space and
Place. The Perspective of
Experience. Minneapolis:
University of Minnesota
Press, 2008, 8.
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2.0 Huvudtext
2.1 Hur kan man gestalta avstånd?
Om man vill gestalta stora avstånd är horisonten tacksam att avbilda. Det räcker
med att rita en linje då horisonten är den linje där markytan och himlen möts,
den mest avlägsna punkten i markytan som man kan se. Men avstånd kan
gestaltas på flera andra sätt; ett av dem är avbilda något med hjälp av perspektiv.
Med perspektiv upplevs föremål på avstånd vara mindre än föremål som finns
nära betraktaren. Även om vi är vana vid att titta på avbildningar som använder
sig av någon sorts geometriskt perspektiv (vanligast förekommande är central-,
tvåpunkts- och trepunktsperspektivet) har det inte alltid varit så.
Innan den italienska renässansen avbildades oftast människor och objekt hierarkiskt
med avseende på deras tematiska betydelse; den ”viktigaste” personen i en bild
var oftast störst eller högst. Förkortningar, eller illusioner av djup, förekom oftast
inte. Om de fanns så förklarades de rumsliga förhållandena genom överlappning
eller förändringar i färg; det som Leonardo da Vinci benämnde luftperspektiv. Han
förklarade det med att det som i en målning är fem gånger så avlägset ska målas
fem gånger så blått.8 Det är denna blåhet som författaren Rebecca Solnit syftar på
när hon menar att avståndet har en färg – avståndets blå. I en av sina essäer vid
namn Avståndets blå (hon har skrivit flera essäer med samma namn) berättar hon att
avståndets blå, i utkanten av det vi kan se, är: ”… färgen på horisonten, på avlägsna
berg, på allt som ligger långt bort. Färgen på det avståndet är färgen på en känsla, färgen
på ensamhet och längtan, färgen på ett där sett från ett här, färgen på där vi inte är.” 9
Avståndets blå är därför både avståndets och längtans färg.

8. Sturken, Marita och
Cartwright, Lisa. Practices
of Looking: An Introduction
to Visual Culture. New York:
Oxford University Press,
2009.

9. Solnit, Rebecca. Gå vilse.
En fälthandbok. Göteborg:
Bokförlaget Daidalos AB,
2012, 33.

Solnit menar vidare att avståndets blå är färgen på dit vi aldrig kan komma:
”för färgen finns inte på en plats långt där borta vid horisonten, utan i den i det
atmosfäriska avståndet mellan oss och bergen.” När vi kommit fram är det platsen
som vi gick ifrån som är omfamnad av avståndets blå.
Avstånd kan också gestaltas med stereoskopiska bilder. Eftersom vi har två ögon
med litet avstånd ifrån varandra kan vi bedöma avstånd på föremål med hjälp av
skillnaden i perspektiv från vad de två ögonen ser. Vi har så kallat djupseende;
ögonen arbetar tillsammans då syninformation från båda ögonen smälter
samman och skapar stereoskopiskt seende med ökad skärpa och känsla av djup.
Genom att använda två platta tvådimensionella bilder, en för vartdera ögat, med
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liten förskjutning i perspektiv mellan de två kan man skapa illusionen av djup.
Om man blundar eller bara har ett öga förloras det stereoskopiska seendet men
enögda personer kan fortfarande göra approximativa avståndsbedömningar om
den faktiska storleken på objekt är känd på förhand.10
De olika metoderna för att gestalta avstånd kan kombineras för att skapa en mer
övertygande och realistisk bild. Det visuella kan även förstärkas med icke-visuella
gestaltningar; t.ex. kan rumslighet gestaltas med ljud genom ekon och efterklang som
skapas på konstgjord väg med ljudteknik. Ett rum med mycket efterklang upplevs
som större än ett rum med lite efterklang eftersom ljuden i rummet inte enbart når
mottagaren direkt, utan även via reflexer när ljudet studsar i golv, väggar och tak.11

10. Wikipedia. Binokulär
syn. http://sv.wikipedia.org/wiki/
Binokulär_syn

11. Wikipedia. Efterklang.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Efterklang

2.2 Hur kan man gestalta betydelsen av avstånd?
Avståndets betydelse är flytande och subjektivt. Det är därför svårare att gestalta än
avståndet i sig. Det finns inga direkta regler att följa som det gör med avståndet;
avstånd kan gestaltas genom att följa perspektivlagar som bygger på grundläggande
observationer men avståndets betydelse tolkar alla olika utifrån tidigare erfarenheter.
Men det är också just dessa erfarenheter man kan använda sig av när man försöker
gestalta avståndets betydelse. För att kunna gestalta avståndets betydelse kan man
belysa orsakssambandet dvs. effekterna av avståndet. Om avstånd eller förskjutna
avstånd är orsaken är erfarenheterna verkan. Genom att visa exempel på erfarenheter,
på vad man själv eller någon annan har gått igenom kan man berätta vad man lärt
sig av passerade avstånd. Genom association och abstraktion kan betraktaren ta till
sig och tolka gestaltningen och skapa mening av det.
Konstnären Johan Thurfjell närmar sig begreppet avstånd och dess betydelse i
flera av hans verk, framför allt i den bemärkelsen att han fokuserar på resultatet
av temporala avstånd, dvs. förfluten tid och vad som blir kvar efter detta
avstånd: minnesbilder. Minnesbilder är ett återkommande tema hos Thurfjell
men även avståndförskjutningar går att hitta i många av hans verk, i I picture my
neighbourhood (2001) är det avstånden i Stephen Kings romaner som förkortas.12
Avståndets betydelse i samhällsfrågor berörs även inom den högaktuella satiriska
seriekonsten där bland annat Sara Granér, Nanna Johansson och Liv Strömqvist
använder bildens kraft för att förändra när de lyfter fram orättvisor; konsekvenserna
av sociala avstånd i samhället. Politik, feminism och/eller HBTQ-frågor belyses när
de vågar ifrågasätta det som är normen i vår samtid.

12. Thurfjell, Johan.
Konst 1998 – 2013.
Självpublicerad, 2013, 18.
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2.3 Mitt gestaltningsarbete
I mitt gestaltningsarbete ville jag experimentera med alternativa sätt att presentera
illustrationer och bildberättande. Eftersom jag är intresserad av det spatiala,
både i fysisk och virtuell bemärkelse, bestämde jag mig för att gestalta avståndets
betydelse genom att ackompanjera fysiska artefakter med en interaktiv virtuell
illustrationsvärld.
Jag ville ha en virtuell illustrationsvärld eftersom jag då kan strunta i naturlagarna
och göra det omöjliga möjligt, även om det så bara gäller i den virtuella världen
vilket också kan associeras med avstånd. Eftersom det virtuella inte finns på
riktigt i en fysisk bemärkelse, skapas det direkt en sorts avstånd mellan den fysiska
och virtuella världen. Det virtuella är en plats vi omöjligen kan nå om man inte
använder sig av tekniska hjälpmedel och inte ens då är man där i fysisk bemärkelse.
Jag ville kombinera den virtuella världen med fysiska objekt för att belysa relationen
mellan det fysiska och det virtuella. Det var viktigt att artefakterna jag tillverkade
skulle representera och symbolisera avståndets betydelse dvs. effekterna av avstånd
och förskjutningar av avstånd. Fysiska artefakter är dessutom tacksamma att
presentera på examensutställningen då de tar plats i utställningsrummet och
därför är svårare att missa. Jag ser både de fysiska artefakterna och den virtuella
illustrationsvärlden som tredimensionell illustration.

Figur 1. Tidig utställningsskiss

Jag bestämde mig för att göra en virtuell illustrationsvärld med två tillhörande
fysiska artefakter: en myntkikare som tillåter besökaren att betrakta och interagera
med den virtuella illustrationsvärlden samt ett vykortsställ med vykort med motiv
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från den virtuella illustrationsvärlden (se figur 1). I början hade jag också tänkt
ha med en jordglob (med förminskad glob i en normalstor jordglobställning).
Tanken med denna jordglob var att den skulle fungera som en extra nyckel till
upplevelsen av verket, en extra ingång som hjälper åskådaren att läsa av verket
genom att belysa avstånd och avståndsförskjutningar. Jordgloben blev dock
bortprioriterad på grund av tidsbrist, jag insåg att det var bättre att lägga tiden på
de andra delarna.

2.3.1 Kikaren och den virtuella illustrationsvärlden
Jag bestämde mig tidigt för att bygga en interaktiv kikare som besökarna
kan interagera med. Kikare associeras ofta med avstånd, de står på skyskrapor och andra höga utsiktsplatser och används för att titta på saker
långt bort. Det är avståndet som är själva upplevelsen, man tar sig upp till
en hög plats för att titta nära på andra platser långt bort. Kikare förstorar
objekt sedda genom dess linser, vilket tillåter användaren att se längre och
mer klart än de skulle göra med blotta ögat. Avstånden förkortas.
Min kikare är dock ingen vanlig kikare då det du inte ser i den är en
förstoring av det du har framför dig. Det du istället ser är en interaktiv
illustrationsvärld; en virtuell skenvärld som du betraktar genom ett par
Virtual Reality-glasögon inbyggda i kikaren. Eftersom VR-glasögonen
känner av rotationsrörelser förändras perspektivet på bilderna i relation
med att du vrider på kikaren. Betraktaren kan därmed välja vad hen vill
betrakta i den virtuella världen genom att rotera på kikaren, när kikaren
roteras runt sin axel förändras även perspektivet på motsvarande sätt i
den virtuella världen. Betraktaren blir användare. Detta ställde krav på
illustrationsvärlden då illustrationerna behövde kommunicera och vara
relevanta vilket håll man än tittar, oberoende på vilken ordning man tittar
på bilderna. I traditionell bildproduktion (som böcker och film) är det
vanligtvis bara det som är framför kameran som är viktigt då det är endast
det som syns i slutresultatet men i fallet med min kikare är det som är
bakom kameran lika viktigt eftersom användaren själv har möjlighet att
välja vilket håll hen vill rikta kikaren.
Genom att rotera på kikaren kan användaren betrakta flera olika scener
och scenarier som alla var för sig, och tillsammans, är menade att belysa
avståndets betydelse. När jag skapade illustrationsvärlden ville jag jobba
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med flera olika avstånd: både med vidsträckta avstånd med försvinnande
horisonter men också mindre rum med synliga avskiljande väggar. De
olika avstånden kan förmedla olika känslor och kontrastera mot varandra.
Detta innebar att jag under skapandet av illustrationsvärlden till stor del
jobbade som en scenograf då jag var tvungen att ”väva samman” flera olika
platser och miljöer, liksom på en teater behövde jag få ihop olika scener
och kulisser. Jag hade inget emot stora hopp i avstånd men det var viktigt
att övergångarna mellan de olika scenerna skulle kännas trovärdiga och
inte allt för konstlade.
Genom att ha de olika scenerna på olika höjd upplever man världen i olika
perspektiv när man tittar runt, vilket representerar de avståndsförskjutningar
man upplever när man växer upp. Vissa scener ser du i ett barnperspektiv
(när kikaren upplevs vara närmare marken) medan andra scener ses ur ett
vuxenperspektiv (med större avstånd från marken).
Även om användaren kan välja åt vilket håll hen vill titta så kan
användaren inte gå runt i den virtuella världen. Eftersom kikarens position
är statisk (det är bara rotationen och till viss del höjden som ändras)
behövde jag inte göra så att alla objekt i illustrationsvärlden ser trovärdiga
ut från alla håll. Jag hade därför möjligheten att jobba med kulisser; platta
objekt skapade för att framkalla illusionen av ett djup som egentligen inte
finns, vilket innebar mycket tidsbesparing. Paralleller kan dras till Rebecca
Solnits essä om avståndets blå där hon frågar sig själv om det finns en
skönhet i längtan. Att skönheten med det blå som aldrig kan nås ligger
i faktumet att det just aldrig kan nås. När du kommer fram har det blåa
flyttats till nästa berg.
Jag skapade den virtuella illustrationsvärlden både för hand och med
hjälp av datorn. Illustrationerna gjordes för det mesta för hand med
tuschpenna och flytande tusch. Dessa illustrationer skannades sedan
in, färglades och placerades i en 3D-värld. Kompositionen gjordes
dock för det mesta i datorn där det är lätt att prova sig fram och flytta
runt olika objekt. Jag byggde upp den interaktiva illustrationsvärlden
i 3D-modelleringsprogrammet Blender för att sedan lägga in det i
utvecklingsverktyget Unity, som jag använde för att skapa applikationen
som presenterar den interaktiva världen i Virtual Reality-glasögonen.
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Figur 2. Skärmdump från Unity. I förgrunden till vänster syns biblioteksgången på Konstfack. Till
höger syns grundskolekorridoren och i bakgrunden det vidsträckta landskapet uppbyggd som en
krökt kuliss. I ändarna av den krökta kulissen syns lekplatsen och hemmamiljön. Användaren
betraktar världen från mitten (där det vita objektet står).

Det gick åt mycket tid att komponera de olika delarna av illustrationsvärlden
då det inte räckte med att bara teckna en miljö. Jag behövde också
sätta in dem i ett sammanhang som skulle fungera tillsammans med de
andra miljöerna. Jag bestämde mig för att fokusera på fem olika scener/
miljöer som vävdes samman: en skolkorridor som för tankarna till en
grundskolemiljö, en platsspecifik miljö (utställningsrummet som i detta fall
består av biblioteksgången på Konstfack), en lekplats, en hemmamiljö samt
en vidsträckt utomhusmiljö. Att det blev just fem olika scenarier beror på att
jag ville ha möjlighet att visa flera olika scener och miljöer som representerar
avstånd ur olika perspektiv. Fem scener betyder att varje scen i genomsnitt
får 72° (360 / 5), vilket innebär att användaren kan betrakta en scen i taget
(när bilden är inzoomad som de är i kikare), men att det samtidigt aldrig är
långt till nästa scen.
Jag började jobba med ett sorts realistiskt bildmanér som jag aldrig blev
riktigt nöjd med. Jag insåg att jag inte hade tid att åstadkomma den
kvalité jag först ville åt. Det kändes som att jag jagade efter ett omöjligt
mål och efter ett handledningstillfälle kom vi fram till att det vore bäst att
lämna det realistiska för att istället försöka förenkla illustrationerna och
jobba mer grafiskt.
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Jag försökte sedan jobba modulsbaserat och gjorde objekten som skulle
vara med, var och för sig för hand med Gouachefärger (se figur 3). Dessa
skannades sedan in, frilades och monterades in i en större komposition.
Jag upplevde dock denna metod som väldigt otymplig och ganska tråkig;
helhetsbilden kom in för sent i processen.

Figur 3. Buskar gjorda individuellt med gouachefärg

Till slut hittade jag ett manér och en metod som jag var relativt nöjd med:
svarta tuschlinjer gjorda med tuschpenna. Dessa kombinerades med ett
lager flytande tusch blandat med vatten för att få fram mer materialitet
och antydningar till ljus och skugga (se figur 4). Dessa skannades sedan in,
lades ovanpå varandra och färglades i datorn.

Figur 4. Illustration gjord med tuschpenna och flytande tusch. Illustrationen färglades sedan i datorn.
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Det kändes som att alla bitarna föll på plats när jag kom på att jag kunde
färglägga alla illustrationer i olika blåtoner. Allting blev mycket starkare
och mer sammanhållet med den blå färgen. Dessutom blev det en starkare
koppling till namnet som jag hade valt på mitt projekt; Avståndets blå.

Figur 5. Färglagd illustration.

För att göra världen mer levande valde jag att animera vissa delar av
illustrationsvärlden, små detaljer som rör på sig men gör stor skillnad.
Efter att ha varit med på En fanfar för bilderbokens framtid, ett
heldagsseminarium om bilderböcker på Konstfack den 13/3 2014,
insåg jag hur viktigt det är med bildberättande. Bildberättande ställer
frågan om vad som hände före eller efter bilden och det var något jag
ville ta fasta på i min illustrationsvärld. Eftersom avstånd handlar om
mellanrummet mellan början och slutet vill jag att några av bilderna
skulle gestalta mellanrummet i det narrativa. Det är upp till betraktaren
att avgöra vad som hände före eller efter. Det motsatta var något
jag också ville jobba med: att göra så att användaren aktivt missar
mellanrumssekvensen. Om användaren tittar på något och tittar bort
har det hänt saker nästa gång användaren tittar tillbaka.
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2.3.1.1 De olika scenerna
Nedan följer en kort beskrivning av de olika scenerna/miljöerna.
Jag utgår ifrån att betraktaren börjar från lekplatsen och roterar
kikaren åt höger men användaren kan lika gärna börja vid någon
av de andra scenerna och rotera runt åt andra hållet.
Lekplatsen
Jag tror att barndomen kan framkalla många av de känslor som
kan förknippas med avstånd, som saknad och längtan. Minnen
från barndomen är något som vi alla bär med oss och tittar tillbaka
på. Jag ville ha med en lekplats för att illustrera avståndet till vår
barndom. Användaren ser här världen ur ett barnperspektiv då
kikaren upplevs stå i en sandlåda, en halvmeter från marken.
Grundskolekorridoren
Till höger om lekplatsen (och till vänster om biblioteksgången)
finns skolkorridoren som är inspirerad av de korridorer som
finns på många grundskolor med skåp med lås utmed väggarna.
Här upplevs kikaren vara lite högre upp, du har växt lite sen
sandlådan och ser världen i ett annat perspektiv. Även om
den har ett slut ville jag att korridoren nästan skulle kännas
evighetslång. Skoltiden på grundskolan känns ofta evighetslång
då man har ett annat perspektiv på tiden som barn jämfört med
som vuxen. Det känns som att mina tre år på Konstfack har gått
otroligt fort medan tre år på högstadiet kunde kännas som att
det aldrig skulle ta slut.
Grundskolekorridoren är en plats som ofta förknippas med en
negativ och hotfull miljö och känsla, det var en bidragande faktor
till varför jag ville ha med den. Även om det finns avstånd som
är bra och lärorika så finns det också avstånd som är negativa och
upplevs vara jobbiga.
Utställningsrummet
Till höger om grundskolekorridoren (och till vänster om det
hemmamiljön) återfinns en återskapad del utställningsrummet där
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kikaren befinner sig på Konstfacks examensutställning. Jag ville att
vissa delar av illustrationsvärlden skulle vara platsspecfika för att
förminska avståndet till den faktiska betraktaren, men samtidigt är
det kanske här avståndet till den virtuella världen märks tydligast.
Hemmamiljö
Till höger om utställningsrummet återfinns en hemmamiljö. Med
den ville jag förankra avstånden i de andra scenerna med en fast
hållpunkt, som hem förhoppningsvis ofta är.
Det vidsträckta landskapet
Det vidsträckta landskapet är den scen som har fått ta störst plats
i min virtuella illustrationsvärld då jag ville att avstånden här
skulle upplevas vara extra stora. Jag ville försöka närma mig den
överväldigande känslan som öppna vidder kan framkalla så här
har jag med en försvinnande horisont med blånande berg.
Om man roterar kikaren åt höger hamnar man åter vid lekplatsen.
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2.3.2 Bygget av kikaren
Igenkänningsfaktorn var viktig för mig, av egen erfarenhet vill jag ofta
kika i en kikare om jag ser en. Det är nyfikenheten som talar till dig; du
är nyfiken på vad du kommer få se i kikaren och hur det ser ut på platsen
du riktar kikaren mot. Därför var det viktigt för mig att besökarna på
examensutställningen direkt skulle se att det var en kikare jag har gjort
(även om det inte är en vanlig kikare). Jag inspirerades därför av Tower
Opticals ikoniska myntkikare som återfinns på en rad kända utkiksplatser
som Empire State Building och Niagarafallen (se figur 6). Tower Opticals
stora silverfärgade myntkikare har sett ungefär likadana ut i åttio år vilket
har bidragit till deras ikoniska status.

Figur 6. Tower Opticals myntkikare på The Top of the Rock i New York.
Foto: Jeramey Jannene https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Även om min kikare är inspirerad av Tower Opticals myntkikare ville
jag inte att den skulle upplevas som en direkt kopia. Det var viktigt
för mig att kikaren skulle upplevas som extra lekfull. På konst- och
examensutställningar är det ofta devisen ”se men inte röra” som gäller
men jag vill att besökarna ska våga använda min kikare. Jag vill att
besökare ska bli användare och såg därför det snarare som en fördel om
min kikare skulle ha lite småskavanker här och där. Om kikaren skulle
vara hantverksmässigt perfekt byggd tror jag risken skulle vara stor att få
skulle våga använda den.
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Figur 7. Prototyp i kartong

Bygget av min kikare började med att jag gjorde en prototyp i kartong för
att få en känsla av hur stor den färdiga kikaren skulle bli (se figur 7). Med
tillhörande piedestal blir min kikare runt 160 cm hög, en praktiskt vald
höjd som passar de flesta vuxna (långa för huka sig), samt barn som kan
kika i den med hjälp av en tillhörande pall eller om de lyfts upp.
Efter att bygget av prototypen blev klar färdigställde jag ritningar på hur
jag ville att min färdiga kikare skulle se ut (se figur 8). Detta stadie i arbetsprocessen var tidskrävande då jag ville att konstruktion skulle bli rätt från
början; jag ville vara säker på att allting som behövde vara i kikaren skulle
få plats och ville undvika att behöva börja om, om det blev fel. Förutom
att allting behövde få plats fastställde jag också ett ytterligare krav: kikaren
skulle gå att rotera horisontellt, vänster och/eller höger, i 360-grader.

Fram

Figur 8. Ritning på kikaren
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Först var tanken att kikaren även skulle gå att rotera uppåt och nedåt
men jag insåg efter flera försök att det skulle kräva en alltför avancerad
konstruktion, de tio veckorna som jag hade för examensarbetet skulle inte
räcka till.
När ritningarna var klara gick jag till trä- och industridesignverkstäderna
på Konstfack där jag tillverkade kikaren under några veckors tid.
Kikarens kropp tillverkades av polyretanblock och MDF-skivor som
sågades till rätt form och limmades ihop (se figur 9). Polyretan är ett
material som ofta används inom modell- och prototypbygge på grund av
att det är så lättbearbetat och det var just av den av den anledningen jag
använde det. Efter att delarna sammanfogats slipade och sandpapprade
jag kikaren för att få till mjukare former. ”Ögonen” på baksidan av
kikaren tillverkades av plexiglas.

Figur 9. Kikarkroppen består av sex delar som har sammanfogats. Den stora ljusblå delen är gjort av
polyretanblock medan de gröna partierna är gjorda av MDF-skivor.

Kablarna från VR-glasögonen leds genom ett plaströr, som också håller
upp kikaren, ner till podiet som kikaren står på. Plaströret som håller uppe
kikaren delas även inuti kikarkroppen med hjälp av en T-korsning och
leds ut på sidorna till handtagen, som är gjorda av MDF.
Podiet som kikaren står på är även den gjord av MDF-skivor. En lucka
tillverkades för lättare åtkomst till det som finns i podiet: en dator som
driver applikationen som visas i VR-glasögonen samt konstruktionen som
gör att kikaren går att rotera 360° (isskrapor som glider på varandra).
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Jag funderade länge på vilken färg jag skulle använda på min kikare men
bestämde mig tillslut för att spraymåla kikarkroppen med en coelinblå
grundfärg. Att det blev just coelinblå beror på att det är en färg som är
nära himmelsblå, som ofta förknippas med avstånd. När grundfärgen
torkat spraymålade jag ett lager med silverfärg ovanpå för att få till en mer
rustik känsla (se figur 10). Podiet blev vitt för att inte konstrastrera allt
för mycket med kikarkroppen. Sist av allt lackades kikarkroppen med en
halvblank spraylack.

Figur 10. Montering av VR-glasögonen i den färdigmålade kikarkroppen.

2.3.2 Vykorten
Eftersom VR-glasögonen jag använde tyvärr är ganska lågupplösta ville
jag ha möjlighet att visa bilder från illustrationsvärlden i bättre kvalité.
Jag ska därför skriva ut några motiv från illustrationsvärlden på tjockare
vykortspapper. Vykorten fungerade även som visitkort då det var något
som besökarna kunde ta med sig från utställningen.
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3.0 Resultat
3.1 Bilder från examensutställningen

Figur 11. Kikaren på Konstfacks examensutställning. I bakgrunden syns vykorten som besökarna kan ta med sig.

Figur 12. Kikaren på Konstfacks examensutställning.
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3.2 Bilder på den virtuella illustrationsvärlden
Nedan följer skärmdumpar från den virtuella illustrationsvärlden. Det är dock
en helt annan sak att titta på bilderna på papper eller datorn jämfört med att
se dem i kikaren som är tanken. Eftersom kikaren visar två bilder med en liten
förskjutning i perspektiv ser betraktaren/användaren en bild med djupkänsla; det
känns som att man är ”där” i större utsträckning.

Figur 13. Vy över sandlådan.

Figur 14. Skolkorridoren.
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Figur 15. Biblioteksgången på Konstfack

Figur 16. Hemmamiljön
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Figur 17. En del av det öppna landskapet
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4.0 Diskussion
Det har varit otroligt intressant att undersöka olika sorters avstånd och hur avstånden kan
påverka oss. Ibland har det nästan varit för intressant vilket har lett till att jag har haft
svårt att avgränsa mig. Under mitt undersökande arbete breddades hela tiden mitt arbete
snarare än att snävas ner. Detta var också något som togs upp under min examination då
min opponent Karl Grandin undrade varför jag ville täcka in så mycket. Tidsmässigt kan
det vara problematisk att jobba med ett brett ämne men det har också varit ett val från
min sida att inte avgränsa det mer; jag tyckte att det var så spännande att avstånd kunde
relatera till så mycket olika saker. Jag tror det var något som passade mig ganska bra
inför det stundande vägskäl det är att examineras och sluta skolan, utan att veta vad som
händer sen. Det är läskigt samtidigt som det är lite spännande.
Mitt examensarbete har resulterat i en gestaltning av avståndets betydelse; kikaren
och illustrationsvärlden är i sig ett svar på min frågeställning om hur kan jag gestalta
avståndets betydelse i ett erfarenhetsperspektiv. Genom att belysa erfarenheterna: vad
man lärt sig av olika avstånd kan avståndets betydelse gestaltas. Genom association och
abstraktion kan förhoppningsvis betraktaren ta till sig och tolka gestaltningen och skapa
mening av det. Jag har frågat mig själv om jag skulle varit ännu tydligare med mitt
budskap men jag är nöjd med resultatet. Jag ville inte vara övertydlig och skriva folk på
näsan, jag ville snarare så ett frö hos betraktaren som förhoppningsvis i framtiden blir mer
uppmärksam på vad avståndet har för betydelse och hur det påverkar oss.
Vad händer då när avstånd förskjuts i mitt arbete? Jag ser det som att avståndsförskjutningar
i gestaltande arbete innebär en sorts avståndsförkortare för bildberättande. Genom att
förskjuta vissa avstånd förstärks budskapet. Genom att ta bort eller förlänga avstånd,
som betraktaren har en tidigare uppfattning om, belyses avstånd. Jag jobbade med tvära
kast inom min virtuella illustrationsvärld. Det räckte med att vrida lite på kikaren för att
plötsligt förflyttas till en annan plats. Genom att föra samman flera olika scener kan jag
belysa betydelsen av flera olika avstånd. Visserligen kan jag i efterhand fundera på om det
ibland kan bli lite för mycket synintryck på samma gång; att det ibland kan bli svårt att veta
vad man ska fästa uppmärksamheten på. Detta var något som också togs upp under min
examination. Nästa gång jag gör en liknande illustrationsvärld kommer jag troligtvis vara
lite mer sparsam när det gäller antalet objekt som skriker efter uppmärksamhet.
Tio veckor är både kort och lång tid. Jag visste tidigt vad jag ville göra i mitt
examensarbete men ibland kändes det som att jag hade tagit mig vatten över huvudet.
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Det är ett stort projekt att bygga en kikare, speciellt med allt tekniskt strul som det kan
innebära. Det är också ett lika stort projekt att göra en illustrationsvärld, speciellt när
den ska vara interaktiv. Man skulle kunna lägga tio veckor på att bara bygga en kikare,
eller att bara gestalta en illustrationsvärld men eftersom jag inte hade verktygen att
presentera illustrationsvärlden behövde jag hinna med både och i mitt examensarbete.
Samtidigt som det var stressigt var det också något som jag tyckte var skönt då jag
kunde varva mellan gestaltaningsarbete och praktiskt arbete med händerna. När jag
fastnade kunde jag jobba med något annat ett tag för att sedan komma tillbaka till
problemet med lite distans.
Det var jätteroligt att få ställa ut på Konstfacks examensutställning. Det har varit enormt
roligt att få se reaktionerna från de som använde min kikare och få feedback på vad de
tycker om den. Folk verkar bli väldigt glada av min kikare, de spenderade ofta ganska
mycket tid framför den och det hände flera gånger att de återkom. Speciellt roligt var det
att se barnen använda sig av kikaren (eller rymdapan som de kallade den).
Jag upptäckte dock att inte alla (framför allt de vuxna) vågade använda kikaren
om de inte såg någon annan använda sig av den. Ur egen erfarenhet är besökare på
examensutställningar ofta rädda för att göra sönder saker och vill därför inte röra saker
i onödan. Det blev mycket lättare när de såg andra göra det och de därmed såg att det
var ok att röra den. Jag funderade ett tag på om jag skulle göra det tydligare att man
fick vrida på kikaren genom att ha skyltar som informerade om detta men jag var rädd
att det skulle bli för övertydligt. Jag ville inte ha för mycket instruktioner som skulle
vara i vägen för verket. Jag ville att besökarna skulle fortsätta bli förvånade.
Vi får se vad som händer med kikaren framöver. Jag skulle gärna vidareutveckla mitt
projekt, ställa ut det på andra platser och skapa nya illustrationsvärldar nu när jag har
verktyget färdigt att presentera bilderna i. Fokus skulle i så fall till större grad läggas på
illustrationsvärlden istället som det har varit under examensarbetet, då fokus har delats
mellan bygget av kikaren och skapandet av illustrationsvärlden. Om jag skulle ställa ut
min kikare igen skulle jag troligtvis också lägga till jordgloben med den förminskade
globen, som jag först hade tänkt ha med till examensutställningen men inte hann få klart
på grund av tidsbrist. Jag skulle vilja ha en extra nyckel till avläsningen av verket, så att
kopplingen till avståndets betydelse skulle bli lite tydligare.
Jag har lärt mig enormt mycket av mitt examensarbete. Jag har lärt mig om hur det är att
jobba med längre projekt, hur det är att jobba självständigt och framför allt massvis om
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avstånd. Men jag har säkert också lärt mig en hel del annat som jag inte har tänkt på att
jag lärt mig. Tiden får utvisa vad jag mer kommer få ut av mitt examensarbete.
Examensarbetet har varit ett viktigt avstånd för mig men jag känner mig inte färdig
med avstånd och avståndets betydelse. Det är ett ämne som jag tror att jag kommer
återkomma till många gånger framöver. Jag ser det som att jag har fått en verktygslåda
som jag kan fortsätta arbeta med. Mitt examensarbete är inte ett slut, utan en del av ett
mellanrum.
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