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Det konstnärsdrivna initiativet, Drömlokalen  

Föreliggande text rapporterar genomförd följeforskning, på uppdrag av 
Kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun.  

Syftet har varit att undersöka och beskriva Drömlokalens verksamhet, samt 
att förmedla inblickar i konstnärers arbete tillsammans med deltagare med 
olika funktionsvariation. Detta har gjorts genom att undersöka konstfor-
mer och praxis i verksamheten.  

Via text och fotografi förmedlas konstnärers och deltagares arbete tillsam-
mans. Studien förmedlar samtal och reflektioner över hur konstbaserade 
arbetssätt och metoder utvecklas för alla.  
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Sammanfattning 
Denna skrift rapporterar genomförd följeforskning, på uppdrag av Kultur- och 
fritidsenheten i Nacka kommun. Syftet har varit att undersöka och beskriva Dröm-
lokalens verksamhet, samt att förmedla inblickar i konstnärers arbete tillsammans 
med deltagare med olika funktionsvariation. Detta har gjorts genom att undersöka 
konstformer och praxis i verksamheten. Via text och fotografi förmedlas konstnärers 
och deltagares arbete tillsammans. Studien förmedlar samtal och reflektioner över 
hur konstbaserade arbetssätt och metoder kan utvecklas för alla.  
 
Drömlokalen har startats av och drivs av professionella konstnärer. Verksamhetens 
namn, Drömlokalen, anspelar på alla individers drömmar om att nå sin fulla poten-
tial men också på utformningen av själva lokalen. Konstnärerna i verksamheten har 
utvecklat ett särskilt kunnande vad gäller konstbaserade aktiviteter för en funktions-
varierad målgrupp. Ryktet om detta kunnande har medfört stadigt ökande efterfrå-
gan på aktiviteter för just dessa grupper, såväl inom Nacka kommun som över 
kommungränserna.  
 
Studien belyser att förmågan att utveckla konstbaserade aktiviteter för alla 
kan relateras till att handledaren (konstnären) är en djupt kunnig utövare av en eller 
flera konstformer, med kunskaper om dess metoder, tekniker och material och har 
förmågan att vara lyhörd och inkännande. Förmågan att anpassa konstformer, med 
arbetssätt och materialval för olika individer utan att fastna i modeller eller recept, 
vilar på en professionalitet inom området, i detta fall ett konstnärligt kunnande. 
 
* Denna studie har utförts som en del av forskningsaktiviteterna inom MDH Living 
Lab @ IPR, vid Mälardalens Högskola. MDH Living Lab @ IPR är en plattform för 
medskapande inom forskning och utbildning i samverkan med omgivande samhälle, 
industri och offentlig sektor. Rapporten har publicerats genom Mälardalen Univer-
sity Living Lab @ IPR Press. 
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Abstract 
This text reports completed follower research, commissioned by the Culture and 
Recreation Unit in Nacka Municipality. The purpose has been to investigate and 
describe the Dream Space´s (Drömlokalen) activities, as well as to convey insights 
about artists' work together with participants with different physical and mental 
function variations. This has been done through the investigating of art forms and 
practices in the Dream Space. Via text and photographies is the work of the artists 
and participants shared and scrutinized. The study conveys conversations and reflec-
tions on how art-based work methods can be developed for this target group. 
 
The Dream Space (Drömlokalen) has been started and is run by professional artists. 
The name, the Dream Space (Drömlokalen) reflects all every individual´s dream to 
achieve their full potential, but also on the design of the space itself. The artists in 
the Dream Space have developed a special knowledge of art-based activities adjusted 
for participants with different physical and mental function variations. The hearsay 
of this knowledge has led to an increasing request for their art-based activities for 
these groups, both within the municipality of Nacka and across the municipal bor-
ders in the region of Stockholm. 
 
The study emphasizes that the ability to develop art-based activities for everybody 
can be related to the conductor (the artist) being a profound practitioner of one or 
more art-forms, with profound knowledge in its methods, techniques and materials, 
and the ability to be responsive and empathetic. The ability to adjust art-forms, 
methods and materials to different participants, without getting stuck in models or 
recipes, rests on a professionality in the field, in this case an artistic knowledge. 
 
* This study is conducted as part of the research activities within MDH Living 
Lab@IPR, at Mälardalen Univertity. MDH Living Lab@IPR is an interface for co-
creation in research and education in collaboration between the University and 
surrounding society, industry and public sector. The report is published by Mälar-
dalen University Living Lab@IPR Press.  
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KAPITEL 1 

 
 
 
Inledning  
Drömlokalen erbjuder en unik verksamhet där alla ges möjlighet att skapa utifrån 
individuella förutsättningar, handledda av professionella konstnärer. Under 2017 
har Drömlokalen bedrivits som ett pilotprojekt med ekonomiskt stöd från Nacka 
kommun, samt med mindre stöd från Stockholms läns landsting (SSL). I nuläget 
befinner sig verksamheten i ett starkt utvecklingsskede och deltagarna, liksom föräl-
drar och anhöriga, vittnar om allt gott som Drömlokalen bidrar med. Det goda 
innebär bland annat ökad skaparlust, kroppslig och själslig utveckling och allmänt 
ökat välbefinnande.  

Alla är Drömlokalens uttalade målgrupp, men konstnärerna som driver verksam-
heten har efterhand utvecklat ett särskilt kunnande vad gäller utformningen av 
konstbaserade aktiviteter för personer med behov som måste mötas på individuell 
nivå, personer med olika funktionsvariation.1 Ryktet om detta kunnande har med-
fört en stadigt ökande efterfrågan på Drömlokalens aktiviteter för just dessa grupper. 
Följeforskningsprojektets fokus har därför lagts vid att utvärdera och beskriva 
Drömlokalen med lite extra ljus på konstbaserade aktiviteter för just dessa grupper. 
Ett annat mål har varit att bidra med idéer till hur mer långsiktiga verksamhetsfor-
mer ska kunna utvecklas, utifrån kartläggning av arbetssätt och nuläge och i relation 
till Nacka kommuns mål- och visionsformuleringar. 
 
Drömlokalen bedriver i nuläget sin verksamhet i en 600 kvm stor lokal på Planiavä-
gen 6 i Sickla, Nacka kommun. I fastigheten har även KKV (konstnärernas kollek-
tivverkstad) haft sin hemvist under många år, men vårvintern 2018 går flyttlasset till 
Farsta.2 Men eftersom fastigheten på Planiavägen 6 snart ska rivas måste också 
Drömlokalen lämna den senast den sista maj. Var Drömlokalen kommer att lokali-
seras mer permanent är i skrivandets stund oklart. Dock har Drömlokalen under 
hösten 2017 inlett ett nära samarbete med Dieselverkstaden och kommer under en 
övergångsperiod att driva sina löpande aktiviteter inhyrda i Dieselverkstadens bild- 

                                                
1. Funktionsvariation som begrepp används för att beskriva fysisk, psykisk eller kognitiv 
variation hos människor utan att värdera variationen i nedsatta eller fulla förmågor, ej heller i 
termer av vad som kan anses vara friskt eller sjukt. 
2 http://kkv.nu, hämtat 2018-03-14  
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och formverkstäder.3 Detta innebär förstås förändringar i Drömlokalens arbetssätt 
men utgör också en förändring av miljön där skapandet sker. I lokalen på Plania-
vägen 6 har verksamheten haft utrymme för såväl material som maskinell utrust-
ning, liksom goda möjligheter att lagra alster under skapandeprocesserna. Därtill har 
miljön i sig getts en närmast scenografisk form där alster som håller på att skapas 
och färdigställda verk efterhand införlivas i miljön. I Dieselverkstaden kommer det 
för Drömlokalen till en början att innebära en kombination av inhyrning i olika 
speciallokaler beroende på aktivitet och lagring av material och alster i separata 
förråd. En mer permanent lösning med anpassade lokaler är för närvarande under 
förhandling med Nacka kommun.  

Syfte och frågor 
Syftet med följeforskningsprojektet har varit att undersöka och beskriva den konst-
närsdrivna verksamheten Drömlokalen, dess arbetssätt, metoder och initiativ. Fokus 
har varit att identifiera konstformer och praxis som konstnärerna utvecklar tillsam-
mans med verksamhetens deltagare, särskilt erfarenheter och arbetssätt som gäller 
funktionsvarierade.   
 
I tidigare studier av konstnärers praktik har jag, och flera forskare med mig, konsta-
terat att konstnärer besitter unik kunskap och erfarenhet som är viktig i många delar 
av samhället. Men kunskapen är svårfångad och många konstnärer tycker att det är 
komplicerat att beskriva sina erfarenheter i ord. Kunskapens karaktär är erfarenhets-
baserad och praktisk och många uttrycker att den sitter i kroppen. Detta medför att 
konstnärer ibland också har svårt att komma till tals exempelvis vid förhandlingar 
om villkor för en verksamhet som drivs med konstnärserfarenhet som central resurs. 
Syftet blir således också att beskriva konstbaserade arbetssätt och metoder, för att 
bidra till dokumentationen av konstnärers outtalade, men ytterst viktiga kunskap.  

Ett relativt stort utrymme av innevarande rapport ägnas åt att utifrån citat och 
fotografier exemplifiera erfarenheter från Drömlokalens konstnärer. Detta eftersom 
vittnesmål där konstnärers egna reflektioner tillsammans med bildexempel i viss 
utsträckning saknas i litteraturen. Därför kan rapporten också komma att fungera i 
sammanhang utanför Nacka kommuns verksamhet, där aspekter av praktisk kun-
skap diskuteras. 

                                                
3 https://dieselverkstaden.se/aktorer, hämtat 2018-03-14; Drömlokalen har också hållit 21 
workshoppar för allmänheten i konsthallens regi i Dieselverkstaden, under hösten 2017 och 
våren 2018. 
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Frågor 
Följande frågor har behandlats inom ramen för detta följeforskningsprojekt. Den 
övergripande frågan har varit: 

 
Vad i den konstnärliga praktiken gör konstnärer lämpade för stimulerande verk-
samhet, av det slag som Drömlokalen bedriver? 

 
Denna fråga har i sin tur två underfrågor som fungerat mer operativt genom under-
sökningen: 

 
1. Vilka konstnärliga arbetssätt och tekniker erbjuds i Drömloka-

lens verksamhet? 
2. Hur stimuleras välmående (och/eller ökade förmågor) via de 

arbetssätt och tekniker som tillämpas i Drömlokalen?  

Erfarenhet och hållning 
Allt som är föremål för tolkning processas genom något slags filter, eller via en för-
ståelsehorisont som filosofen Hans- George Gadamer en gång har uttryckt det.4 Eller 
med andra ord; den som genomför en undersökning har alltid någon slags erfaren-
het som ger ett visst perspektiv på det undersökta. Med utgångspunkt i dessa tankar 
blir det naturligt att redogöra för forskarens erfarenheter när en studie som denna 
presenteras. 

Jag har själv ett förflutet som bildkonstnär och erfarenheter från delar av den 
praktik som nu studerats inom ramen för följeforskningsprojektet. Dock har jag 
under senare delen av mitt yrkesliv vidareutbildat mig till forskare och disputerat på 
en avhandling som heter Konstnärskap i samspel.5 I flertalet studier har jag under 
senaste årtiondet närmat mig konstnärers praktik när den kommer till nytta i andra 
delar av samhället än vid de traditionella konstarenorna. Sammanhangen är: sam-
hällsbyggnads-, kulturarvs- och museimiljöer. I projekten har konstnärer samverkat 
med människor som har andra yrkeserfarenheter för att utveckla, lösa och kommu-
nicera samhällsrelaterade frågor. På senare tid har min forskning också kommit att 
handla om kommunikationsutbyte i komplexa organisationer. I dessa fall har kom-

                                                
4 Gadamer, Hans- George (1960/1997), Sanning och metod, originaltitel: Warheite und 
Methode, Arne Melberg, svensk översättning. 
5 Florin, U. (2015), Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda 
samverkansprojekt, PhD dissertation, Mälardalen University, Västerås, Mälardalen University 
Press Dissertations. 
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binationen av konst- och forskningserfarenhet varit central för projektens design-
drivna metodutveckling.6  

I nuläget arbetar jag som universitetslektor och samordnare för kandidatpro-
grammet Informationsdesign - Rumslig gestaltning, vid Mälardalens högskola. Som 
universitetslektor delar jag min arbetstid mellan olika forskningsprojekt och under-
visning på grund- och avancerad nivå. Jag är aktiv i den expansiva och mångdisci-
plinära forskarmiljön Innovation och produktrealisering (IPR) och tillhör forskar-
gruppen Informationsdesign som arbetar i olika forskningsprojekt för att bidra med 
ökad kunskap för hur information kan designas, kommuniceras och förstås via 
artefakter och miljö. Inom IPR finns stor kunskapsbredd och forskarna har bak-
grunder i ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och konst. 7   

Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som bildar resonans i den här studien bygger på en samtida tolkning av 
Aristoteles analyser av kunskap, där praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap har 
kvalitéer som visar sig och utvecklas i handling.8 Dessa antikens tankar har vidareut-
vecklats och placerats i samtiden genom bland andra filosofen Martha Nussbaum.9 
Tankebygget baserar sig alltså på en förståelse av kunskap som handlings- och situat-
ionsintegrerad och idén att kunskap utvecklas och förfinas efterhand i livet och 
relaterar till erfarenhet. Nussbaum betonar i sina texter att Aristoteles menade att 
varje analys av en handling måste relateras till situationens förutsättningar, sam-
manhanget och uppgiftens komplexitet. Denna tes tillsammans med tankar om 
kommunikation med ett demokratiskt synsätt på kunskap är grundperspektiven i 
undersökningen.10  

                                                
6 2017 –Vis’Man Project, Visual and spatial communication in management from users’ per-
spectives, finansierat av KKS (Kunskapstiftelsen); 2015-2016 EIFactory (Engineering innovat-
ion factory), finansierat av Vinnova. 
7 http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/ipr, hämtat 2018-03-05. 
8 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, i översättning av Mårten Ringbom (1967, 2012), 
Daidalos förlag, tredje upplagan 1a tryckningen; för förklaring av Aristoteles begrepp (fem 
kunskapsformer) se också Christian Nilssons läsning av Den nikomachiska etiken bok VI, 
genom texten Fronesis och den mänskliga tillvaron publicerad i antologin Vad är praktisk 
kunskap? (2009) samt inledande kapitel i samma bok av Fredrik Svenaeus, Vad är prak-
tisk kunskap: En inledning till ämnet och boken; se också Florin, U. (2015), Konstnärskap i 
samspel, ss 41-47. 
9 Nussbaum M. C. (1995), Känslans skärpa tankens inlevelse: Essäer om etik och politik, över-
sättning Zivkovic, Z, Brutus Östlings Bokförlag Symposium; Nussbaum M. C. (1990), Loves 
Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. Oxford University Press, New York.  
10 Dewey, 1939; Benhabib & Dallmayr, 1990; Toulmin & Gustavsen, 1996; Lindhult, 2008; 
Florin & Lindhult 2015. 
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Man kan säga att förmågan att göra bra val (överväganden), att kunna välja klokt 
mellan olika handlingsalternativ, kan betraktas som en tränad förmåga som utveck-
las och förfinas över tid. Värdet av en sådan förståelse av kunskap är att färdigheter 
och förtrogenhet inom ett område kan ses som en resurs som påverkar i form av 
skickliga val som leder till goda resultat, för det allmänna bästa.  

I fallet Drömlokalen har konstnärerna utvecklat kunskaper, färdigheter och för-
mågor som gäller samspelet med olika deltagare. De har efterhand blivit förtrogna 
med vad som är viktigt för olika individer, grupper och skapandesituationer. Men 
konstnärerna i Drömlokalen förfinar parallellt också sin egen skapandepraktik där 
känsligheten för material, metoder och uttryck manifesterar sig i skapande handling 
och verk. Detta i sin tur är, som jag ser det, en central förutsättning för förmågan att 
anpassa konstformer, arbetssätt och materialval efter olika individer och målgrupper 
utan att fastna i modeller, eller recept, som upprepas och som riskerar att bli meka-
niska.  

Metod och insamling 
Studien är genomförd som en avgränsad fallstudie. Ansatsen är kvalitativ och delta-
gande, med interaktiva inslag. Datainsamlingen har skett främst genom deltagande 
observation, deltagande visuell metod, intervjuer och samtal samt dokument- och 
litteraturavsökning. Men med en deltagande och interaktiv ansats är forskaren öp-
pen också för oväntade och spontana bidrag, utöver planerat insamlat material. I 
detta fall tillkom ett 26 sidor långt dagboksliknande dokument med reflektioner 
från en av konstnärerna.11 Det blev då naturligt att tillföra också det materialet till 
analysenheten.  

Insamlingen av materialet har skett löpande under vår och höst 2017. Analyserna 
av det insamlade materialet har genomförts från januari till mars 2018. Därefter 
(och i viss mån parallellt med detta) har rapporten arbetats fram. Språkgranskning, 
sättning och tryck har sedan skett under april och maj 2018.  

Reflektion med fotografi 
Studiens centrala metod har varit fotostödd reflektion, fotoelicitering.12 Vid fotoelici-
tering, eller deltagande visuell metod som metoden också kallas, används fotografiet 
som stöd för att reflektera tillsammans. Inför det momentet fick konstnärerna i 
uppgift att fotografera sådant som de själva uppfattar som viktigt för att förstå verk-

                                                
11 ”Rapporter till Ulrika Florin” (2017), Eva Ziggy Berglund, handskrivna reflektioner (dag-
boksanteckningar).  
12 Se exempelvis: Harper, D. (2002), Talking about pictures: a case study for photo-elicitation, 
Visual Studies 17.; Thelander, Å. (2005), Visuella metoder i kvalitativ intervju, i antologin 
Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation, Studentlitteratur; Rose, G. (2001/2007) 
Visual Methodologies, SAGE. 
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samheter och arbetssätt i Drömlokalen. Konstnärerna fick därefter komplettera sina 
foton med muntliga och/eller skriftliga reflektioner. Några uttryckte sig i huvudsak 
genom talad eller skriven text medan andra främst använde foto som medierings-
form. Utifrån genomgången av det materialet fotograferade jag själv sedan skapan-
desituationer där konstnärerna interagerar med deltagare. Detta gjordes i samband 
med fältstudierna i Drömlokalen.13 Jag har genomgående använt mig av en mobil-
kamera för att fotografera, dels för att kvalitén idag är tillräckligt god och dels för att 
jag erfarit att en mobilkamera stör mindre än vad en vanlig kamera gör. Ur foto-
materialet från skapandesituationerna valdes sedan 69 foton ut som tillsammans 
belyser arbetssätt och aktiviteter i Drömlokalen. Urvalet gjordes med ledning av 
fältanteckningar samt genom insamlade reflektioner och foton från konstnärerna.  

De 69 fotografierna ordnades i bildsviter som sedan diskuterades vid fotoelicite-
ringen, som genomfördes i MUX-Lab (Mälardalen User Experiance Lab).14 De båda 
konstnärer som identifierats som mest aktiva i Drömlokalens verksamheter, Eva 
Ziggy Berglund och Chris Floderer, deltog vid fotoeliciteringen. Hela fotoelicite-
ringen videofilmades, så att både verbalspråk och gester skulle kunna analyseras. 
Dialogen från videoinspelningen har transkriberats i sin helhet. Det finns 67 sidor 
transkriberad text, 69 fotografier och 3 timmars videoinspelning. Transkriberingen 
har färgkodats och analyserats i relation till fotografier och materialet har sorterats 
upp i tre teman: arbetssätt och tekniker, allmänt välmående samt ökade förmågor.15  

Av de 69 fotografierna har nio valts ut för att tillsammans med citat och reflek-
tioner spegla centrala aspekter i Drömlokalens verksamhet. Detta har sammanställts 
i kapitlet: Drömlokalen i bilder och reflektion.  

Informerat samtycke 
Foton med människor på bild i forskningssyfte kräver speciella överväganden, i 
synnerhet som det i detta fall gäller deltagare i spridda åldrar och med olika funk-
tionsvariation. Det har därför varit viktigt med samtyckesprocessen i detta projekt. 
Jag har gått tillväga enligt följande: ett samtyckesformulär togs fram där deltagarna 
kunde välja om de önskade medverka i studien och i vilken utsträckning, samt om 
de fick synas på bild.16 Deltagare (och vårdnadshavare i de fallen deltagaren inte 

                                                
13 Vid fotodokumentation analyseras bilderna och blir till empiri. Vid fotoelicitering, eller 
deltagande visuell metod, används fotografiet i första hand som hjälpmedel för att reflektera 
tillsammans. 
14 MUX-Lab är en av flera lab-faciliteter och arenor inom ramen för MDH Living Lab; 
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/ipr/2.4271, hämtat 2018-03-28. 
15 Vid fotoeliciteringen förde jag noteringar i ett protokoll med tre teman: arbetssätt och 
tekniker, allmänt välmående samt ökade förmågor, teman som oscillerats fram via konstnärer-
nas foton och reflektioner, genom mina fältanteckningar samt från anhörigas berättelser.   
16 Se bilaga, Samtyckesformulär 1., 2. 
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varit myndig) fick samtyckesformulär och information om studien initialt via e-post 
genom Chris Floderer (en av Drömlokalens konstnärer). Jag var därefter själv på 
plats i Drömlokalen och informerade om forskningen och beskrev hur fotomate-
rialet var tänkt att användas, detta som ett komplement till den skriftliga informa-
tionen. Deltagarna kunde då ställa kompletterande frågor direkt till mig innan de 
tog ställning till om och i vilken utsträckning de önskade delta.  

Samtyckesformulären utformades så att deltagarna fick möjlighet att ange om 
hela kroppen med händer och ansikte fick fotograferas och användas i forsknings-
syfte och rapport, eller om endast händer, verktyg och material fick användas eller 
om man inte alls önskade delta. Varje individ tillfrågades och i de fall en individ 
själv inte kunnat svara har vårdnadshavare och/eller ledsagare hjälpt till i kommuni-
kationen och undertecknat samtyckesformuläret i enlighet med deltagarens öns-
kan.17  I ett par fall finns det också ledsagare med i de skapandesituationer som 
undersöks, i det fotograferade momentet. I dessa fall har ledsagarna också tillfrågats 
och gett sina medgivande till i vilken grad de önskat synas på bild. Därmed finns 
kompletterande signaturer också från ledsagare på några av samtyckesformulären. 
Allt fotomaterial har använts i enlighet med de överenskommelser som underteck-
nades.18  

Intervjuer och samtal 
Samtal har skett kontinuerligt mellan mig och verksamhetens konstnärer. Detta har 
skett genom fysiska möten, över telefon och via mail, såväl enskilda samtal som i 
olika gruppkonstellationer. De löpande samtalen har genomförts för att efterhand 
stämma av att jag uppfattat skapandeprocesser, arbetssätt och utveckling i Dröm-
lokalen korrekt. Mer formella intervjuer med avgränsade frågeområden har kom-
pletterat de löpande samtalen. Vid intervjuerna har fältanteckningar förts.  

Källor och dokument 
Skriftliga källor som ligger till grund för studien är dokument och skrivelser som 
gäller Drömlokalen. Dokumenten består av informationsmaterial som producerats 
av Drömlokalens konstnärer, lokalförslag och kontrakt från kommunen samt olika 
ansökningshandlingar. Dessa dokument har bidragit med olika infallsvinklar på 
verksamhetens utveckling och förutsättningar under studien gång. Andra centrala 
dokument är: Nacka kommuns Mål & budget 2017- 2019 och En inkluderande 
kulturskola på egen grund SOU 2016:69. Utöver detta har fältet konst och hälsa un-

                                                
17 Såväl konstnärerna som deltagarna i Drömlokalens verksamheter är deltagare i studien och 
har undertecknat ett samtyckesformulär som är särskilt utformat för respektive grupp.  
18 De undertecknade formulären förvaras på Mälardalens högskola inlåsta i ett brandsäkert 
arkivskåp. 
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samheter och arbetssätt i Drömlokalen. Konstnärerna fick därefter komplettera sina 
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dersökts och sammanställts i en för sammanhanget relevant översikt under rubriken: 
Konst och hälsa. 

Aktiviteter och avgränsningar  
Följeforskningsprojektet har haft en ramtid på 12 månader med en omfattning om 
15% av tjänsten. Arbetet har avgränsats till att i första hand gälla två deltagargrup-
per med olika funktionsvariation samt verksamhetens öppna hus. Nämnda deltagar-
grupper skapar i Drömlokalen på torsdagar, i en för- respektive eftermiddagsgrupp. 
Jag har också träffat deltagarna tillsammans med några av deras föräldrar vid två 
förstudietillfällen samt under verksamhetens öppna hus. Utöver detta har samver-
kanssamtal och avstämningsmöten samt ett möte på Dieselverkstan gällande lokal-
frågan genomförts. Jag har också deltagit i Drömlokalens kvällsaktiviteter såsom 
kroki och modellmodellering vid ett par tillfällen.19 Tabell 1 visar en översikt över 
de aktiviteter som genomförts inom ramen för följeforskningsprojektet. Planerade 
fältstudier har markerats med ett F och en tillhörande siffra, som anger ordnings-
följden. Övriga listade aktiviteter är: uppstartssamtal, gruppsamtal, samverkanssam-
tal, avstämningssamtal samt fotoelicitering.20  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
19 Detta är aktiviteter som riktar sig till konstnärer och andra som har intresse av att lära sig 
att teckna och modellera från levande modell och utgör inte studiens huvudfokus. 
20 Tabellen redovisar inte förstudier och förmöten hösten 2016 samt kroki- och modelle-
ringsaktivitet, ej heller framskrivning av rapport och analys av insamlat material. 
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Genomförda aktiviteter i följeforskningsprojektet 

 
Fältstudier och 
samtal  

Datum  Plats Deltagare aktivi-
tet, antal  

Handledande konstnärer 

F1 4/5 
2017 

Drömlokalen 13 
 

Eva Ziggy Berglund, Chris 
Floderer, Lotta Gustavs-
son, Erik Wennerstrand 

F2 7/5 
2017 

Drömlokalen ca 50 Eva Ziggy Berglund, Chris 
Floderer, Andreas Bagge, 
Ylva Törnlund, Tobbe Berg 

F3 18/5 
2017 
fm. 

Drömlokalen 3 (plus 3 ledsa-
gare/pedagoger) 

Eva Ziggy Berglund, Leif 
Helin 

F4 18/5 
2017 
em. 

Drömlokalen 14 Eva Ziggy Berglund, Chris 
Floderer, Lotta Gus-
tavsson, Erik Wenner-
strand 

Tema Deltagare 

F5 2/6 
2017 

Dieselverkstaden Lokalfrågan Eva Ziggy Berglund, Chris 
Floderer, Lena Hollsten 
(chef Dieselverkstaden), 
Nanna Leth (chef konst-
verksamheten) 

Uppstartssam-
tal/intervju 

31/3 
2017 
 

Loungen invid 
Centralen 

Verksamhet, 
uppbyggnad, 
historik 

Chris Floderer 
 

Gruppsamtal 
/intervju 

7/4 
2017 

Drömlokalen Berättelser, erfa-
renheter, arbets-
sätt 
 

Eva Ziggy Berglund, Chris 
Floderer, Andreas Bagge, 
Tobbe Berg 
 

Samverkanssamtal 
 

7/9 
2017 

SSL Kunskapsutbyte, 
kommungränser, 
finansieringsformer 

Torbjörn Neiman (utveckl-
ingschef) SSL. 

Avstämningssamtal  22/9 
2017 

Nacka Stadshus Lägesavstämning 
 

Anna Hörnsten, ut-
vecklingsledare kultur, 
Nacka kommun 

Fotoelicitering 24/10 
2017 
 

MDH, MUX-Labb Reflektion utifrån 
foton 

Eva Ziggy Berglund, Chris 
Floderer 

Avstämning 19/3 
2018 

Mailkonversation Lägesavstämning 
 

Anna Hörnsten, ut-
vecklingsledare kultur, 
Nacka kommun 

 
Tabell 1. visar en översikt över aktiviteter genomförda inom följeforskningsprojektet. Tabellen 
visar de teman som behandlats samt vilka som deltagit i respektive aktivitet.  
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KAPITEL 2 

 

 

 

Uppbyggnad och initiativ 
Drömlokalen har startats av och drivs av professionella konstnärer. I dagsläget bed-
rivs verksamheten som en ideell förening. Namnet Drömlokalen anspelar både på 
alla individers drömmar om att nå sin fulla potential och på själva lokalens utform-
ning och möjligheter. Verksamheten finansieras i nuläget med tillfälliga ekonomiska 
stöd från Nacka kommun och visst stöd från SSL.  
 
Verksamheten har utvecklats successivt under flera år. Från 2015 och framåt har 
Drömlokalen haft olika slags ekonomiskt stöd från Nacka kommun. Nedan listas de 
stöd som betalats ut och bildar huvudsaklig ekonomisk förutsättning för verksam-
heten under den tidsperiod följeforskningen pågått. Det vill säga förstudieperioden 
december 2016 och undersökningsåret 2017 till och med mars 2018.  
 

• 2016-12-06 beviljade Nacka kommuns kulturnämnd 120 000 kr i kultur-
stöd. Motiv: ”öppenverksamhet [sic.] med kreativt skapande för målgrup-
pen personer med funktionshinder”.21 

• 2016-01-01 beviljades 100 000 kr genom Stora projektstödet, Nacka 
kommuns kulturnämnd, beviljat genom delegation av utvecklingsledare. 
Motiv: ”Drömlokalens verksamhet utgår ifrån funktionsvarierade perso-
ners möjligheter att uttrycka sig genom kreativt skapande ”. Syftet var att 
”arrangera öppet hus under två helger i december” och ge möjlighet att ”ta 
körkort”.22 

• 2017-12-14 beviljades 65 000 kr för projektet Öppna drömdagar genom 
en extrautlysning inom Stora projektstödet, Nacka kommuns kultur-
nämnd, beviljat genom delegation av föreningsstrateg. Motiv: projektet 
bedömdes ”möjliggöra konstnärligt skapande [--] samt prioriterar barn och 
unga”.23 

                                                
21 Nacka kommun beslut om kulturstöd, kulturnämnden, 2017, Dnr KUN 2016/104.  
22 Nacka kommun, delegationsbeslut, Stora projektstödet Dnr KUN 2016/117. 
23 Nacka kommun, delegationsbeslut, extrautlysning Stora projektstödet, Dnr KUN 
2017/159. 
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• För 2018 har Drömlokalen beviljats 160 000 kr i verksamhetsstöd av kul-
turnämnden.24 Detta indikerar utveckling och stabilitet då verksamhets-
stödet endast beviljas: ”kulturaktörer som är professionellt verksamma 
inom konst- och kulturområdet och som bedriver en kontinuerlig verk-
samhet i Nacka”.25 

 
Utöver ovan listade stöd från Nacka kommun har SSL för 2017 beviljat ett projekt-
stöd om 70 000 kr för att Drömlokalen ska kunna ta emot deltagare från hela länet, 
samt ett inkluderingsstöd för projekt KISEL på 126 000 kr som syftar till att Dröm-
lokalen ska kunna ta emot ensamkommande för skapande i Drömlokalens regi.26 

Drömlokalen samverkar också med Studiefrämjandet som i sin tur har stöd från 
Nacka kommun, därför sker också en del av aktivitetsutbudet i Drömlokalen i form 
av cirkelverksamhet.27 

Drömlokalens mål och målgrupp(-er) 	
I Drömlokalen är målet att genom konstnärliga arbetssätt och tekniker hitta me-
ningsskapande och utvecklande aktiviteter för alla. ”Målgruppen är alla” bygger på 
tesen att någon aspekt av skapande, med kontakt via något sinne, alltid är möjligt 
oavsett funktionsvariation.28  

I Drömlokalens verksamhetspresentation hittas följande formulering: ”Alla, unga 
som gamla, med eller utan särskilda behov, får under handledning av professionella 
konstnärer prova på samt fördjupa sig i olika konstformer”.29 Det är just detta som 
är unikt för Drömlokalen, att professionella konstnärer handleder skapandeproces-
serna. I andra liknade verksamheter kan det vara olika slags pedagoger som utgår 
från en viss skapandepedagogik utan att själva vara yrkeskonstnärer, till exempel 
Levande verkstads pedagogik. Visserligen har just den pedagogiken sina rötter i 
konst- och designområdet (och har utvecklats genom Bauhausrörelsen i Tyskland 
under 20-talet och New Bauhaus som växte fram i USA under 30-talet) men ofta 
tillämpas pedagogiken utan professionellt konstnärligt kunnande om material- och 

                                                
24 Mail från: Anna Hörnsten, utvecklingsledare kultur, Nacka kommun, Kultur- och fritids-
enheten den 18/4 2018. 
25 https://www.nacka.se/underwebbar/for-anordnare-inom-kulturomradet/kulturstod-och-
stipendier/kulturbidrag/verksamhetsstod/, hämtat 2018-04-19 
26 Mailkonversation, tfn. samtal med Chris Floderer, 2018-04-18, 2018-04-19, 2018-04-29. 
27 Mail från: Lena Marvet, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet Stockholms län den 8/6 
2017; Mail från: Anna Hörnsten, utvecklingsledare kultur, Nacka kommun, Kultur- och 
fritidsenheten den 18/4 2018. 
28 Christine Floderer 31/3, 2017; Gruppsamtal 1.  
29 Dokument: Drömlokalen- konst och experimentverkstad, s1. 
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processer i botten.30 Det behöver inte vara fel eller dåligt men här skiljer sig Dröm-
lokalens verksamhet från andra liknade verksamheter. 

Yrkeskonstnärer 
I Drömlokalen arbetar professionella konstnärer med yrkesbakgrunder från både 
bildkonst- och teaterområdet. Konstnärerna uppfyller KRO:s och teaterförbundets 
kriterier för yrkesverksamhet. Enligt KRO är en yrkeskonstnär en person som har en 
svensk konstnärlig högskoleexamen eller examen från en jämförbar utländsk högsko-
leutbildning, alternativt dokumenterad yrkesverksamhet av motsvarande kvalitet.31 
Liknade kriterier gäller också för skådespelare inom teaterförbundet.32  
 
Konstnärerna, handledare eller drömguider 
I Drömlokalen är följande konstnärer verksamma som handledare, eller drömguider, 
som de ibland också kallar sig: Eva Ziggy Berglund, Christine Floderer, Lotta Gus-
tavsson, Erik Wennerstrand, Andreas Bagge, Ylva Törnlund och Tobbe Berg.33 
Mest aktiva är: Eva Ziggy Berglund (Ziggy)34 och Christine Floderer (Chris)35. 
Dessa båda konstnärer kan också betraktas som verksamhetens upphovskvinnor och 
det är de som bildar navet och driver verksamheten framåt med utveckling av pro-
gram, innehåll och framskrivning av finansieringsansökningar. Ziggy har en bak-
grund som bildkonstnär, skulptör, och Chris har sin bakgrund inom scenkonsten. 
Drömlokalen samverkar också med konst- och performancegruppen Zirkus loko-
motiv. 

Till Drömlokalen kan också ett större och växande nätverk av konstnärer räknas. 
Hur nätverksbygget går till kan illustreras med hur det gick till när glasfusing blev 
en del av aktivitetsutbudet i Drömlokalen. Tekniken kom att introduceras i Dröm-
lokalen eftersom konstnären Lisa Romare hade ett behov av att få tillgång till en 
glasugn i lämplig storlek för ett av sina egna konstprojekt. Lisa hade fått kännedom 
om att Drömlokalen hade en lämplig ugn, som ännu inte tagits i bruk. Verksam-
heten förfogade alltså över efterfrågad resurs. 

                                                
30Hallström, O. (1996). Människor är skapande! En bok om Adelyne Cross-Eriksson - den ame-
rikanska konstnären som skapade Levande verkstad. 
31 http://www.kro.se/kriterier, hämtat 2018-01-27.  
32 http://teaterforbundet.se/medlemskap/vem-kan-bli-medlem/, hämtat 2018-01-27. 
33 Uppräkningen av aktiva konstnärer i Drömlokalen bygger på samtal och intervjuer under 
2017, dock redovisas ytterligare namn under rubriken Drömlokalen samarbetar idag med 
följande aktörer på verksamhetens webbplats, http://dromlokalen.se/om-dromlokalen/, häm-
tat 2018-03-24. 
34 http://www.ziggy.nu/, hämtat 2018-03-24. 
35 http://www.christinefloderer.se/cv.htm, hämtat 2018-03-12. 
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[--] ja, vi hade ju en glasugn. Och jag kan ju inte den. Och då träffade jag Lisa på en 
utställning. Jag har mött Lisa förut, men vi började prata på National-galleriet, där på 
en utställning, som de har där tillsammans. Lisa… vad heter hon?   

[--] Romare.36 

[--] Och då snackade jag om den här ugnen, också visade det sig att hon, [--] skulle 
göra några glas till någon kyrka. Och då sa jag, men kom och testa ugnen så kollar vi 
om den funkar också kan ju du jobba i den då, för hon behövde det här måttet.37  

 

Den dag Lisa Romare kom till Drömlokalen för att visa och berätta om hur arbetet 
med glasfusing kan utföras hade jag tursamt anlänt lite tidigare inför eftermiddagens 
fältstudie. Jag landade rätt in i pågående spontanundervisning om hur man kan 
arbeta med olika metaller mellan ofärgat planglas. Lisa lärde oss att metaller ändrar 
färg under bränningen och att silver exempelvis blir gulaktigt i bränningen. Vi lärde 
oss också om hur glaset beter sig när det smälter samman kring de olika metallerna. 
Både Drömlokalens konstnärer och deltagare, som precis som jag anlänt lite tidi-
gare, fick vara med och lära sig direkt från Lisa. Detta är ett exempel på en slags 
bytesekonomi som stimulerar till nya idéer och arbetssätt i verksamheten, samtidigt 
som nätverket vidgas. Men det är också ett talande exempel som visar den inklude-
rande hållning som kännetecknar Drömlokalen.38  

 
  

                                                
36 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017. 
37 Ibid. 
38 Drömlokalen tilldelades hedersomnämnelse i Nackas tillgänglighetsutmärkelse för 2017.  

Fotografi 12,1 och 12,1b
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Konstformer i verksamheten 
I nuläget erbjuder Drömlokalen sina deltagare ett relativt stort antal konstformer 
och tekniker. Den övervägande delen av utbudet som erbjuds stammar från bild-
konstområdet med måleri-, skulptur- och grafiktekniker, men mer konsthantverks-
relaterade metoder som keramik, papperstillverkning och glasfusing har också eta-
blerats. Därtill finns tekniker som stop-motion och skuggteater som mer hämtar sitt 
ursprung ur filmiskt berättande, animation- och teatertradition. Blandformer har 
efterhand också utvecklats och konstnärerna arbetar aktivt för att förse alla deltagare 
med rätt förutsättningar för att kunna skapa i en önskad teknik. Detta kan innebära 
att en deltagare behöver ett mjukare material som kräver mindre handstyrka för att 
kunna bearbetas, som exempelvis ett mjukare alternativ till linolium att karva i om 
man önskar att arbeta med ett tryck. Det kan också gälla bygget av en special-
drejmaskin för att någon ska få möjlighet att dreja trots omfattande inskränkningar i 
rörelseapparaten. Men valet av alternativ utrustning och material görs alltid så att 
kvalitén i de uttryck som konstformen erbjuder bevaras så långt det är möjligt. 
Konstnärerna är uppfinningsrika och har lång personlig erfarenhet av att experimen-
tera med olika material, tekniker och metoder, vilket gör dem säkra i bedömningen 
av vad som kan fungera som alternativ till traditionella metoder.  

I tabellen på nästa sida visas en översikt över Drömlokalens utbud av tekniker 
som erbjuds i nuläget. Tabellen visar även ur vilket konstområde tekniken stammar 
samt listar några specialtekniker. 
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Drömlokalens utbud av konstformer och tekniker  
 

Konstform/ teknik Underkategorier/specialtekniker Konstområde (tradition) 
Måleri och teckning  
 

- Monumentalmåleri (på 
transparent material) 

- Krokiteckning 

Bild och formområdet 

Skulptur, bygga 
 

- Gips och gipsbindor  
- Skrotskulptur 
- Mobila skulpturer 
- Modellmodellering 

Bild och formområdet 

Formtagning, gjutning 
 
 

- Gips 
- Alginat 
- Betong 

Bild och formområdet 

Grafik  
 

- monotypi  
- torrnål 
- Iinolium (mjukare 

material, liknande egen-
skaper)  

Bild och formområdet 

Keramik  
 

- dreja (specialbyggd drej- 
utrustning) 

- bygga 

Konsthantverksområdet 

Glasfusing 
 

- planglas  
- form (under utveckling) 

Konsthantverksområdet 

Papperstillverkning 
 

- med ”holländare” (lin 
och bomullsfibrer) 

- återvinningspapper 

Konsthantverksområdet 

Skuggteater och ljus-
labb 
 

- projektioner 
- camera obscura 

Teater och filmområdet 
 

Stopmotion - sand  
- teckning 

Teater och filmområdet 
 

Tabell 2. Visar konstformer och tekniker med underkategorier och speciallösningar, samt ur vilket 
konstområde teknikerna stammar.  

  



30 I 
 

Konstformer i verksamheten 
I nuläget erbjuder Drömlokalen sina deltagare ett relativt stort antal konstformer 
och tekniker. Den övervägande delen av utbudet som erbjuds stammar från bild-
konstområdet med måleri-, skulptur- och grafiktekniker, men mer konsthantverks-
relaterade metoder som keramik, papperstillverkning och glasfusing har också eta-
blerats. Därtill finns tekniker som stop-motion och skuggteater som mer hämtar sitt 
ursprung ur filmiskt berättande, animation- och teatertradition. Blandformer har 
efterhand också utvecklats och konstnärerna arbetar aktivt för att förse alla deltagare 
med rätt förutsättningar för att kunna skapa i en önskad teknik. Detta kan innebära 
att en deltagare behöver ett mjukare material som kräver mindre handstyrka för att 
kunna bearbetas, som exempelvis ett mjukare alternativ till linolium att karva i om 
man önskar att arbeta med ett tryck. Det kan också gälla bygget av en special-
drejmaskin för att någon ska få möjlighet att dreja trots omfattande inskränkningar i 
rörelseapparaten. Men valet av alternativ utrustning och material görs alltid så att 
kvalitén i de uttryck som konstformen erbjuder bevaras så långt det är möjligt. 
Konstnärerna är uppfinningsrika och har lång personlig erfarenhet av att experimen-
tera med olika material, tekniker och metoder, vilket gör dem säkra i bedömningen 
av vad som kan fungera som alternativ till traditionella metoder.  

I tabellen på nästa sida visas en översikt över Drömlokalens utbud av tekniker 
som erbjuds i nuläget. Tabellen visar även ur vilket konstområde tekniken stammar 
samt listar några specialtekniker. 
 
  

 DRÖMLOKALEN I 31 
 

Drömlokalens utbud av konstformer och tekniker  
 

Konstform/ teknik Underkategorier/specialtekniker Konstområde (tradition) 
Måleri och teckning  
 

- Monumentalmåleri (på 
transparent material) 

- Krokiteckning 

Bild och formområdet 

Skulptur, bygga 
 

- Gips och gipsbindor  
- Skrotskulptur 
- Mobila skulpturer 
- Modellmodellering 

Bild och formområdet 

Formtagning, gjutning 
 
 

- Gips 
- Alginat 
- Betong 

Bild och formområdet 

Grafik  
 

- monotypi  
- torrnål 
- Iinolium (mjukare 

material, liknande egen-
skaper)  

Bild och formområdet 

Keramik  
 

- dreja (specialbyggd drej- 
utrustning) 

- bygga 

Konsthantverksområdet 

Glasfusing 
 

- planglas  
- form (under utveckling) 

Konsthantverksområdet 

Papperstillverkning 
 

- med ”holländare” (lin 
och bomullsfibrer) 

- återvinningspapper 

Konsthantverksområdet 

Skuggteater och ljus-
labb 
 

- projektioner 
- camera obscura 

Teater och filmområdet 
 

Stopmotion - sand  
- teckning 

Teater och filmområdet 
 

Tabell 2. Visar konstformer och tekniker med underkategorier och speciallösningar, samt ur vilket 
konstområde teknikerna stammar.  

  



32 I 
 

Kommunens mål och Drömlokalen  
I Nacka kommuns Mål & budget 2017-2019 beskrivs kommunens visioner och 
värderingar. Den övergripande formuleringen är ”Kommunens vision öppenhet och 
mångfald bygger på att öppenhet är ett förhållningssätt”39. Denna formulering rela-
terar i sin tur till fyra övergripande mål:  

 
1. Bästa utveckling för alla 
2. Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka 
3. Stark och balanserad tillväxt  
4. Maximal nytta för skattepengarna 

 
Den övergripande visionsformuleringen stämmer relativt väl med Drömlokalens idé 
att målgruppen uttalat är alla! Det är också lätt att utläsa att verksamhetens idéer 
rimmar väl med två av kommunens målformuleringar (Mål 1 och 2 i listan ovan) 
där mål 1 betonar bästa utveckling för alla och mål 2 att livsmiljöerna ska vara at-
traktiva. Man kan dock ana att attraktiva livsmiljöer i detta dokument kanske främst 
avser fysiskt byggd miljö, och inte innehållet i verksamheter som en del av miljön, 
men verksamheter och den yttre miljön samspelar och Drömlokalen erbjuder ut-
veckling för många olika grupper i samhället.  

Aktiviteter över kommungränserna 
Torbjörn Neiman är utvecklingschef på SSL och arbetar för att tillgängliggöra, 
förenkla och bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter över kommungränserna 
inom projektet ”Rik” (Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola). 
Målet är att skapa en ny samverkansmodell som gör det smidigt att välja aktiviteter 
över kommungränserna.40 Neimans uppdrag är att leda projektet som delfinansieras 
av Vinnova och Allmänna arvsfonden och pågår i tre år. Neiman är också föredra-
gande i Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefers styrelse (FSKF) vilket 
gör honom väl insatt i hur det förhåller sig i kommunerna i Stockholms län.41  

Bakgrunden till projektet är att det idag inte finns etablerade modeller för hur 
kostnader kan ersättas mellan olika kommuner. Detta har, enligt Neiman, lett till 

                                                
39 Mål & budget 2017–2019, Nacka kommun, s 12. 
40 http://www.sll.se/verksamhet/Kultur/nyheter-kultur/2016/11/Nytt-koncept-for-
ungdomsidrott-testas/, hämtad 2017-09-18; http://www.fskf.nu/utveckling/regional-
utveckling/, hämtad 2018-03-28. 
41 Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) är en regional samverkansor-
ganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län 
samt Region Gotland, bildad redan 1966. 
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geografiska inlåsningar där kommunernas gränser utgör hinder för ungdomar att 
välja fritt.42 Ibland finns helt enkelt inte en önskad fritids- eller kulturaktivitet i den 
egna kommunen och ungdomarna vill delta i en aktivitet utanför den egna kom-
muns gränser. Ibland är avståndet till en aktivitet i grannkommunen kanske kortare 
än till motsvarande aktivitet i hemkommunen, men ändå kan individen inte välja 
aktiviteten där. Den samverkansmodell som är under utveckling genom projektet 
bygger på tre grundidéer: 

 

• Idrottsaktivitet där det passar och där jag vill. 

• Gå i kulturskola där det passar och där jag vill. 

• Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.43 

 
Den 9 september 2017 träffade jag Torbjörn Neiman för kunskapsutbytessamtal. 
Under mötet diskuterade vi hur en modell för deltagare som söker sig till Drömlo-
kalen över kommungränserna skulle kunna se ut. Vi diskuterade specifikt behovet 
för gruppen funktionsvarierade eftersom utbudet av liknade verksamheter i länet 
inte är tillfredställande, samtidigt som Drömlokalen ständigt får förfrågningar. 
Neiman menade att en testpilot av modellen som utvecklas inom hans projekt 
mycket väl skulle kunna genomföras med utgångspunkt i Drömlokalens verksam-
het, eftersom efterfrågan redan i dagsläget sträcker sig över kommungränserna med 
Stockholms kommun som närmaste granne. Den verksamhet som i Stockholm 
närmast kan liknas vid Drömlokalens är Kulturskolan Stockholms kursutbud Bild 
och form för elever med särskilda behov, som ges vid Kulturskolans Resurscenter.44 
Men verksamheten är mer begränsad vad gäller utbudet av konstformer i jämförelse 
med vad Drömlokalen kan erbjuda, samt att det som tidigare sagts är unikt att 
professionella bildkonstnärer leder och utvecklar verksamheten.  

Ett konkret resultat av samverkanssamtalet med Neiman, som kan relateras till 
Nacka kommuns mål maximal nytta för skattepengarna, är diskussionen om finan-
sieringslösningar över kommungränserna. Den modell som är under utveckling 
genom hans projekt bedöms som möjlig att testa på Drömlokalen som en första 
kulturverksamhetspilot. I nuläget finns en första testpilot sjösatt inom idrott som 
innebär att Sollentunas friidrottshall öppnas även för ungdomar från närliggande 

                                                
42 Fältanteckningar, samverkanssamtal med Torbjörn Neiman, 7 september 2017. 
43http://www.sll.se/verksamhet/Kultur/nyheter-kultur/2016/11/Nytt-koncept-for-
ungdomsidrott-testas/ hämtat 2018-03-28 
44https://iservice.stockholm.se/open/KursKatalog/Pages/CourseDescriptionPage.aspx?comma
nd=ApplyFilter&courseid=7e8adaec-4bed-e611-8117-0050568f0eae, hämtad 2017-09-18. 
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Kommunens mål och Drömlokalen  
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kommuner.45 Neiman bedömde att Drömlokalen är lämplig som en fösta testpilot 
för kulturverksamheter. Motivet till det är att det finns en efterfrågan på de konst-
skapande aktiviteter Drömlokalen erbjuder från närliggande kommuner och att 
Nacka kommun redan har ett kundvalssystem med personliga checkar, liknande 
skolpengen, på plats. Detta gör en testsituation särskilt lämplig.  

I första hand skulle testpiloten då gälla Drömlokalens aktiviteter som riktar sig 
till funktionsvarierade. Men eftersom efterfrågan från gruppen unga vuxna också 
visat sig vara stor, särskilt unga vuxna som vill ägna sig åt skapande men inte har råd 
att ha en egen verkstad eller ateljé, skulle detta segment också vara lämpligt. I det 
senare fallet sammanfaller behovet med rekommendationerna i den alldeles färska 
konstnärspolitiska utredningen, Konstnär - oavsett villkor?46 Utredningen rekom-
menderar att inrätta ett nytt statsbidrag för att skapa ”Konstnärliga produktionshus 
för ungdomar”, viket syftar till att i förlängningen minska den socioekonomiska 
snedrekryteringen till landets konstnärliga högskolor. Som mentorer för ungdomar-
na ska huvudsakligen yrkesverksamma konstnärer knytas till verksamheterna skriver 
utredarna vidare. I utredningen föreslås ett nytt statsbidrag med en ekonomisk ram 
på 50 miljoner kronor fr.o.m. 2020.47 Oavsett testsegment är idén alltså att göra det 
smidigt och öppna upp för större valfrihet genom att deltagare får ta med sig sin 
”check” till vald kultur- eller fritidsverksamhet över kommungränserna.  
  

                                                
45http://www.sll.se/verksamhet/Kultur/nyheter-kultur/2016/11/Nytt-koncept-for-
ungdomsidrott-testas/ , hämtat 2017-09-24; 
https://kulturskolan.stockholm.se/kulturkop/resurscenter/, hämtat 2018-03-05. 
46 Konstnär - oavsett villkor? (2018), Ann-Christin Nykvist, SOU 2018:23.  
47 Ibid s. 363. 
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KAPITEL 3 

 
 
 
Konst och hälsa 
Forskning om sambandet mellan konst och hälsa beskrivs numera som ett eget 
forskningsfält, men ibland som en del av det bredare fältet Kultur och hälsa. Inom 
fältet utforskas konstens potentiellt läkande aspekter liksom hur konst och skapande 
främjar allmänt välbefinnande.48 Utmärkande för fältet är att forskningsansatserna 
ofta är tvär- och mångdisciplinära. Vidare beskrivs fältet som praktiskt och metodin-
riktat, där intresset för konstens betydelse för hälsa och välmående är det före-
nande.49 Emellertid är en stor del av forskningen inom fältet genomförd med fokus 
på medicinska och psykosociala aspekter, det vill säga inriktade på att bedöma hur 
och i vilken utsträckning konstexponering och konstutövande påverkar individers 
hälsa. Fältstudier som denna, där forskningen rör konstnärers arbetssätt och erfaren-
heter tillsammans med deltagare (ur konstnärernas perspektiv), saknas fortfarande 
och kan därför bidra till det tvärdisciplinära fältet Konst och hälsa.50  

År 2003 kan urskiljas som en startpunkt för fältet kultur och hälsas framväxt i 
Sverige, eftersom Statens Folkhälsoinstituts (FHI) bjöd in till en hearing i syfte att 
undersöka kunskapsläget gällande konstens och kulturens inverkan på folkhälsan.51  
Resultat av hearingen sammanställdes i rapporten Kulturen - en viktig bestämnings-
faktor för folkhälsan, där då aktuellt kunskapsläge presenterades tillsammans med 

                                                
48 Information om forskningsläget kan hittas i: Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa; 
http://kulturochhalsa.org hämtat 2017-05-15; Arts for Health (forskarnätverket Arts for 
Health and Education); http://www.artsforhealth.com/publications.htm; Riksföreningen 
Konst Kultur och hälsa, http://www.rkkh.n.nu, hämtat 2017-05-15; Kompetens centrum för 
kultur och hälsa, http://kulturochhalsa.sll.se/kultur-och-samhalle, hämtat 2018-02-19. 
49 Sigurdsson O, red. (2014), Kultur och hälsa- ett vidgat perspektiv, Centrum för kultur och 
hälsa, Göteborgs Universitet, LIR Skrifter, Varia. 
50 Sigurdsson O., & Sjölander A., red. (2016), Kultur och hälsa i praktiken, LIR Skrifter, 
Varia. 
51 Vid hearingen deltog och talade: Charlotte Berglund ordf. i Folkhälsorådet Eskilstuna 
kommun; Lars Olov Bygren professor emeritus i Socialmedicin; Johan Cullberg professor i 
psykiatri, Dag Körlin psykiater och forskare; Lena Larsson leg. psykolog, leg psykoterapeut; 
Bo Lundkvist chef för Balsta Musikslott; Agnes Nobel docent i pedagogik; Camilla Nyberg 
samhällsvetare; Ingrid Olmander svenska kommunförbundet; Töres Theorell professor emeri-
tus, Gudrun Vahlquist statens kulturråd m.fl. 
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45http://www.sll.se/verksamhet/Kultur/nyheter-kultur/2016/11/Nytt-koncept-for-
ungdomsidrott-testas/ , hämtat 2017-09-24; 
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46 Konstnär - oavsett villkor? (2018), Ann-Christin Nykvist, SOU 2018:23.  
47 Ibid s. 363. 
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exempel på olika hälsofrämjande kulturverksamheter.52 Kulturbegreppet används 
brett i rapporten och åsyftar många olika konstformer och verksamheter. Det rör sig 
om allt från mathantverk till traditionella konstformer som måleri, keramik, skulp-
tur, musik, dans och teater. Några konstformer hade redan då undersökts i relation 
till deras hälsofrämjande potential, oftast genom kliniska studier där läkande och 
lugnande samt minnesaspekter testats. Vid hearingen betonades också att det är 
viktigt att ha i åtanke att de många, och olika, aktörer som har intresse av frågor 
som rör kulturens (konstens) läkande potential finns i olika delar av samhället. Rap-
porten betonar vikten av samverkan mellan olika intressenter för att skapa en mer 
heltäckande kunskapsbild. Det är alltså viktigt med olika slags forsknings- och ut-
vecklingsprojekt som tillsammans bidrar så att politikerna förses med en nyanserad 
bild inför olika beslut som gäller hälsofrämjande konst- och kulturaktiviteter inom 
kommuner och landsting.  

Fältet vidgas 
För närvarande är konstformen musik mest undersökt.53 Detta bland annat genom 
Töres Theorells studier av biologiska och sociala effekter av musik i vårdsamman-
hang.54 Under senare år har The Cultural Brain Initiative, som leds Gunnar Bjursell, 
etablerats vid Karolinska institutet (KI).55 Där arbetar man för att lyfta fram och 
presentera internationell spetsforskning som rör relationen kultur, hjärna, lärande 
och hälsa. Utgångspunkten i arbetet är övertygelsen om att kultur och miljö påver-
kar våra hjärnor och därmed i förlängningen också hälsa, välbefinnande och inlär-
ningsförmåga. Kunskapsspridningen från detta forum sker via webbplatsen Den 
kulturella hjärnan, som samlar forskning om betydelsen av kultur och konst inom 
hälsovård, rehabilitering och undervisning.56 The Cultural Brain Initiative stöds av 
Stockholms läns landsting och Statens musikverk. Fredrik Ullén som också är knu-
ten till verksamheten forskar om kreativitet och kunskap samt om mekanismer i 
hjärnan som gör det möjligt att spela musik på avancerad nivå. Efterhand som detta 
område gjort framsteg har nya metoder utvecklats som kan förbättra motoriska, 

                                                
52 Kulturen - en viktig bestämningsfaktor för folkhälsan, rapport 2003:28, red. Regina Winzer, 
Camilla Nyberg. 
53 Kultur och hälsa, en sammanställning, 140912. 
54 Theorell T, Noter om musik och hälsa, Karolinska Institutet University Press, 2009. Töres 
Theorell är med. dr. och professor emeritus vid Stressforsknings institutet, Stockholms uni-
versitet; Britt-Maj Wikström är docent vid Karolinska Institutet och professor vid Fakulteten 
för hälsa, nutrition och ledarskap vid Högskolan Akershus. 
55 Gunnar Bjursell är professor emeritus, vars tidigare forskning har handlat om geners bety-
delse för folksjukdomar. Han har på senare år engagerat sig för relationen kultur och hälsa. 
56 http://www.kulturellahjarnan.se/us/om-oss/, hämtat: 2017-08-18. 
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kognitiva, språkliga och sociala färdigheter med musik som kompletterade red-
skap.57 

Vid Göteborgs universitetet finns Centrum för kultur och hälsa, där man strävar 
efter att stimulera mång- och tvärvetenskapliga utbyten.58 Här arbetar man med 
projekt som involverar aktörer också utanför akademin. Till exempel undersöks 
sinnesstimulans genom olika kulturella aktiviteter, vad det ger och betyder för hjär-
nans formbarhet och läkningsförmåga. Vidare undersöks samhällens politiska kultur 
och kulturella föreställningar, samt hur berättelser (om hälsa) eventuellt kan hjälpa 
oss att förstå vårt eget mående. Också konstprojekt utmanar synen på vad som är 
friskt eller inte. Anslaget är mycket brett men tydliggörs genom fyra fokusområ-
den: Medicinsk humaniora ("Medical Humanities"), Global hälsa ("Global He-
alth"), Konst och hälsa ("Arts and Health") samt Studier i hälsans be-
grepp ("Conceptual Health Studies").59  

Förutom flertalet akademiska miljöer, varav några har redovisats ovan, finns ini-
tiativ i statlig, landstings- samt kommunal regi liksom via ideella föreningar, som 
alla arbetar med frågor inom fältet Konst och hälsa. Senast har Stockholms läns 
landsting etablerat Kompetenscentrum för kultur och hälsa där de på uppdrag från 
kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med spridning av in-
formation och stimulerar samarbeten mellan vård och omsorg, kultur och forskning. 
Önskan är att se konst och kultur som ett komplement i länets vård och omsorgsar-
bete.60  

 
Konstbilder som stöd 
En forskare som under många år har intresserat sig för Konst och hälsa är Britt-Maj 
Wikström, som undersökt konstbilders potential som stöd i samtal med patienter 
med minnesproblematik.61 Wikström har funnit att samtal som förts med konst-
bilder som utgångspunkt gett ökat stöd för minnet och fungerat meningsskapande, i 
jämförelse med kontrollgrupper där samtalen istället fördes utan stöd av konst-
bilder.62 Individerna i gruppen där konstbilderna användes uppvisade förutom för-
bättrat minne också bättre blodvärden och andra mätbara positiva hälsoeffekter. 

Alldeles färsk är Christina Blomdahls doktorsavhandling om bildterapi som be-
handlingsmetod vid medelsvår till grav depression, framlagd vid Sahlgrenska aka-

                                                
57 Särkämö et al. (2016), Editorial: Music, Brain, and Rehabilitation: Emerging Therapeutic 
Applications and Potential Neural Mechanisms, Frontiers in Human Neuroscience. 
58 https://ckh.gu.se, hämtat: 2018-03-12. 
59 https://ckh.gu.se/vart-omrade, hämtat: 2018-03-12. 
60 http://kultur.sll.se/kompetenscentrum; http://kulturochhalsa.sll.se, hämtat: 2018-03-23. 
61 Wikström B-M. (2010),	Konstbilden i vårdarbetet, ett kommunikativt redskap, Socialmedi-
cinsk tidskrift 2/2010; Wikström B-M., Bildsamtal och hälsoeffekter (utgivningsår okänt).  
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exempel på olika hälsofrämjande kulturverksamheter.52 Kulturbegreppet används 
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52 Kulturen - en viktig bestämningsfaktor för folkhälsan, rapport 2003:28, red. Regina Winzer, 
Camilla Nyberg. 
53 Kultur och hälsa, en sammanställning, 140912. 
54 Theorell T, Noter om musik och hälsa, Karolinska Institutet University Press, 2009. Töres 
Theorell är med. dr. och professor emeritus vid Stressforsknings institutet, Stockholms uni-
versitet; Britt-Maj Wikström är docent vid Karolinska Institutet och professor vid Fakulteten 
för hälsa, nutrition och ledarskap vid Högskolan Akershus. 
55 Gunnar Bjursell är professor emeritus, vars tidigare forskning har handlat om geners bety-
delse för folksjukdomar. Han har på senare år engagerat sig för relationen kultur och hälsa. 
56 http://www.kulturellahjarnan.se/us/om-oss/, hämtat: 2017-08-18. 
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57 Särkämö et al. (2016), Editorial: Music, Brain, and Rehabilitation: Emerging Therapeutic 
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58 https://ckh.gu.se, hämtat: 2018-03-12. 
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demin 2017.63 Resultaten i hennes avhandling visar att patienter med svår eller 
medelsvår depression efter tio bildterapibehandlingar blivit bättre i sin depression än 
kontrollgruppen som inte fick bildterapi. I övrigt var behandlingen med medicin, 
kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi samt fysioterapi lika i båda grup-
perna.  

 
Rum för läkning 
Den potential som konstnärlig gestaltning erbjuder i utvecklingen av nya och för-
bättrade vårdmiljöer tas numera allt oftare tillvara medvetet och strategiskt. Detta 
visar exempelvis satsningarna på konst vid bygget av nya Karolinska. I projektpre-
sentationen markeras att ”människan [ska sättas] i centrum”, och att ”konsten 
kommer bidra positivt till personalens arbetsmiljö” vidare framhävs konsten som 
”en viktig del i att skapa en bra vårdmiljö”.64 Det handlar alltså inte längre om att 
enbart skapa attraktiva miljöer rent estetiskt, utan idén är att medvetet ta tillvara på 
konstens potential för läkande och välbefinnande redan i planeringen.  

En utgångspunkt för utveckling i denna riktning är forskning om rumsliga 
aspekter (kontraster, ljussättning, organisering, färgval etc.) som har betydelse för 
exempelvis äldre och demenssjukas orienteringsförmåga och välmående.65 Forskning 
av mer interaktivt slag pågår också numera i verkliga vård-, omsorgs- och boende-
miljöer. Här är fokus bland annat att undersöka rummets betydelse för väl-
befinnande och läkning.66  

                                                
63 Blomdahl, C. (2017), Painting from Within- Developing and Evaluating a Manual-based Art 
therapy for Patients with Depression, doktorsavhandling, Sahlgrenska akademin i Göteborgs 
universitet. 
64 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Det-nya-sjukhuset/Konst-/, hämtat: 2017-08-15. 
65 Nordin S., McKee K., Wijk H., Elf M., (2017), The association between the physical envi-
ronment and the well-being of older people in residential care facilities: A multilevel analysis, 
Journal of Advanced Nursing, Vol.73. ss. 2942–2952; Wiiljk, H., red. (2014), Vårdmiljöns 
betydelse, Studentlitteratur. 
66 Ett pågående exempel i Sverige är; Verklighets - labb Stureby, 
https://www.kthmagazine.se/artiklar/aldreboende-blir-verklighets-labb, hämtat 2018-02-19.  
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KAPITEL 4 

 
 
 
Drömlokalen i bilder och reflektion 
Detta kapitel speglar ett urval av insamlat material. Kapitlet är uppbyggt kring foto-
grafier och citat främst från fotostudien, men även grundat på fältstudier, samtal 
och brev. I första hand återges delar av fotostudien eftersom den är den sista iterat-
ionen i empiriinsamlingen. Avsnittets form har präglats av materialets karaktär 
vilket innebär att bilder och citat från aktiviteter i Drömlokalen bildar basen. 
Materialet har getts utrymme att tala för sig självt. Varje avsnitt inleds med en tema-
tisk rubrik och presenterar aktuell bildsvit genom en underrubrik med tema och 
sifferkod.67  

Vad gäller citatåtergivningen så har längre och redigerade avbrott markerats med 
[--] medan kortare stakningar och tankepauser är markerade med tre punkter. I det 
fall ett citat saknat något ord som bedömts som viktigt för att sammanhanget ska 
begripas har tilläggen placerats inom hakparentes. I enstaka citat har det varit nöd-
vändig att redigera också tempusformen, så att tidsformen överensstämmer med 
uttalandets intention när det transponerats från talad till skriven text. Citat från 
dialogen i fotoeliciteringen hänvisar löpande till de båda samtalande konstnärerna: 
Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer. Jag har valt att inte särskilja konstnärerna i 
framställningen, eftersom de kontinuerligt fyller i varandras meningar och interage-
rar tätt med ord, gester och kroppsspråk. I varje avsnitt finns summerande reflekt-
ioner invävda mellan dialogcitaten. Dessa bygger både på fältanteckningar från 
genomförda intervjuer och fotoeliciteringen. Kapitlet avslutats med en kort sam-
manfattning av centrala aspekter ur materialet. 

                                                
67 Förteckning över bildsviterna finns i källförteckningen. 
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67 Förteckning över bildsviterna finns i källförteckningen. 
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I takt och tillsammans 
 
Bildsvit: Klippa bygga 1.1 - 1.3 
Drömlokalens konstnärer är medvetna om vikten av att skapa förutsättningar för att 
ge varje deltagare möjligheten att själv göra, de arbetar medvetet för att inte störa eller 
gå före. Det framgår att deras strategi är att interagera lugnt och i takt med utgångs-
punkt i individens förutsättningar. Detta för att välbefinnande och viktigt motorisk 
träning inte ska gå förlorad, särskilt när det gäller deltagare med olika funktionsvari-
ation. 

 

Alltså jag tänker, [--] här handlar det om finmotorik. Just det här momentet att 
klippa [--]. 

Här gäller det [--] att få honom att hitta sin förmåga [--] att inte göra det här åt ho-
nom [--] då hittar man ju ett sätt där personen, som kanske inte är så van [kan klara 
att utföra uppgiften], det är så himla lätt att göra allting. 

[--] man måste ju hitta det här läget med saxen, när den skär. Och det är ju också lik-
som …ett inkännande, eller en sensibilitet liksom som man [övar] i den här finmoto-
riska rörelsen. 

[--] jag tänker han måste ju också [få tillfälle att] träna, i det här… och han måste ju 
också träna på sitt tålamod. När… saxen inte skär, eller när han inte når upp…eller 
så. [--] Och inte ge upp om det går dåligt. 68 

 
Men citaten (ovan) speglar att det trots allt är lätt att gå i fällan, och ändå göra åt 
och inte med i ren välmening. De handledande konstnärerna måste därför ständigt 
påminna sig om och reflektera över vad lyhördhet egentligen innebär.  

Nedanstående speglar konstnärernas (Z och C) reflektion över vad Erik, konst-
nären som arbetar tillsammans med Christian i fotografi 1.1, egentligen gör för att 
situationen ska vara utvecklande och stimulerande.  

 

Erik [--] är väldigt lyhörd för personen som sitter där. Alltså man kan säga att…han 
lyssnar in vad som behövs och inte behövs.”  

[--] han går ju inte före, han går parallellt, han går bredvid … i sin handling. 

[--] han guidar mer än att han leder. [--] i Christians vilja kan man säga. 69 

                                                
68  Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 1-6. 
69 Ibid. 
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Fotografi 1,1



42 I 
 

[--] det är ju egentligen hit han [Christian] vill komma. Och det här [att klippa] visar 
ju också momenten…dit. Vad skulle hända om man… inte väntar in hans förmåga? 
Det blir ju att man klipper till de här bitarna så får han sätta dit dem, till exempel. 
Men här får han göra varje moment själv, fast det tar tid att välja, välja färg. Han får 
[utrymme att] göra [sina] val...70 

 
Vikten av att ge (tids-) utrymme, i detta fall för Christians val av färger och placering, 
i den kollektivt byggda brontosaurien. Detta är en skulptur som flera av Drömloka-
lens deltagare byggt tillsammans under en längre tid, som också ställdes ut i Dröm-
lokalens utställning om verksamheten i Dieselverkstadens konsthall hösten 2016.71  
Den här typen av kollektiva byggen kan fungera stärkande för individen på flera 
sätt. Ett gemensamt bygge fungerar samlande och det är möjligt att ta vid i något 
större som redan finns och pågår och är därför lättare att sätta igång med. Särskilt 
om man är villrådig och inte riktigt förmår att starta ett eget projekt. 
 

Om man inte riktigt kan komma på vad man vill göra, så kan man fortsätta bygga på 
den här istället [--] det är kreativt väntande. 72 

[--] då kom vi på… att det är bra att göra gemensamma saker. [--] emellanåt jobbar 
någon [--] med den, eller andra gemensamma byggen [--] man är där tillsammans, då 
blir det någon form av samtal. Väldigt otvungna samtal…som ibland handlar om 
någonting eller… bara att man är bredvid varandra och är tillsammans, i ett gö-
rande.73 

 
Ett gemensamt bygge stödjer samtal och skapar samvaro i görandet, som dialogen 
skildrar ovan. I foto 1.3 syns Christians ökade förmåga att hålla upp sin egen kropp, 
menar konstnärerna. De påpekar att detta är en förbättring som skett gradvis och att 
denna utveckling förmodligen kan sättas i förbindelse med att Christian har drejat 
under lång tid. Drejningsprocessen i sig innebär träning av: stabilitet, styrka, moto-
rik och koncentration, träning initierad av lusten att skapa. 

 

  

 

 
                                                
70 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 1-6. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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[--] det är ju egentligen hit han [Christian] vill komma. Och det här [att klippa] visar 
ju också momenten…dit. Vad skulle hända om man… inte väntar in hans förmåga? 
Det blir ju att man klipper till de här bitarna så får han sätta dit dem, till exempel. 
Men här får han göra varje moment själv, fast det tar tid att välja, välja färg. Han får 
[utrymme att] göra [sina] val...70 

 
Vikten av att ge (tids-) utrymme, i detta fall för Christians val av färger och placering, 
i den kollektivt byggda brontosaurien. Detta är en skulptur som flera av Drömloka-
lens deltagare byggt tillsammans under en längre tid, som också ställdes ut i Dröm-
lokalens utställning om verksamheten i Dieselverkstadens konsthall hösten 2016.71  
Den här typen av kollektiva byggen kan fungera stärkande för individen på flera 
sätt. Ett gemensamt bygge fungerar samlande och det är möjligt att ta vid i något 
större som redan finns och pågår och är därför lättare att sätta igång med. Särskilt 
om man är villrådig och inte riktigt förmår att starta ett eget projekt. 
 

Om man inte riktigt kan komma på vad man vill göra, så kan man fortsätta bygga på 
den här istället [--] det är kreativt väntande. 72 

[--] då kom vi på… att det är bra att göra gemensamma saker. [--] emellanåt jobbar 
någon [--] med den, eller andra gemensamma byggen [--] man är där tillsammans, då 
blir det någon form av samtal. Väldigt otvungna samtal…som ibland handlar om 
någonting eller… bara att man är bredvid varandra och är tillsammans, i ett gö-
rande.73 

 
Ett gemensamt bygge stödjer samtal och skapar samvaro i görandet, som dialogen 
skildrar ovan. I foto 1.3 syns Christians ökade förmåga att hålla upp sin egen kropp, 
menar konstnärerna. De påpekar att detta är en förbättring som skett gradvis och att 
denna utveckling förmodligen kan sättas i förbindelse med att Christian har drejat 
under lång tid. Drejningsprocessen i sig innebär träning av: stabilitet, styrka, moto-
rik och koncentration, träning initierad av lusten att skapa. 

 

  

 

 
                                                
70 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 1-6. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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Intryck och avtryck  
 
Bildsvit: Ta form, alginat 6.1-6.10 
Att ta form på en kroppsdel och därpå gjuta den i gips är en omfattande process 
med flera delmoment. I foto 6.2 pågår formtagning med alginat.74 Alginat gör det 
möjligt att ta exakta avtryck, i detta fall av deltagarnas händer och underarmar. Av-
trycken överförs därefter till ett gipsoriginal, via gjutprocessen, där varje detalj med 
porer, hud och hårstrån framträder.  

[--] ägarna till de här händerna, var sådana som hade väldigt svårt att vara stilla. Och 
där de får, det här alginatet [mot huden], det här är olika…det kan hända att de 
tycker det är otäckt också.75 

Det tycks vara fascinationen över vad som går att få fram i form av detaljer som 
motiverar till koncentration i denna process. Det är viktigt att hålla sig still när al-
ginatet härdar för att avtrycket ska bli så detaljrikt som möjligt. Man skulle kunna 
säga att deltagarna hittar lugnet i sin förväntan på resultatet. Ibland finns initialt 
motstånd, till och med visst äckel, inför att hålla händerna stilla i det trögflytande 
alginatet. Men detta vänds ofta snabbt istället till sinnlig njutning. Situationen i sig, 
som innebär att man måste vara stilla utan att kunna använda sina händer, kräver 
stor tillit.  

[--] Men sen, det är ju så vänligt, så mjukt, det är så underbart, alltså härlig kladdig-
het i det här som är… det blir liksom…alldeles, …alldeles stilla och bara väntade på 
att det skulle bli så fint som det bara kan bli. [De] litar på oss runtomkring också, att 
om man sitter still, det kan ju vara ganska [utsatt]. 76 

Det finns närhet och kontakt i övningen. Ren fysisk kontakt när alginatet läggs på 
deltagarnas händer och underarmar. Kontakt mellan huden och material, det lite 
blöta och trögflytande. Jag testade själv att ha mina händer i alginatet och upplevde 
hur det var att hålla sig så stilla som det krävdes under härdningstiden. Det var lite 
kallt, blött och stilla, men först ljummet.77  
 

 

                                                
74 Alginat är ett material för tillverkning av formar. Tandläkare använder det vid eftersom det 
är giftfritt och härdar till geléliknande konsistens som lätt kan lossas.  
75 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 53-56. 
76 Ibid. 
77 Konstnärerna blandar ut alginatet med lite varmare vatten än vad anvisningarna säger, dels 
för att det ska vara behagligt, men också för att värmen kortar härdningstiden.  
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Bildsvit: Ta form, alginat 6.1-6.10 
Att ta form på en kroppsdel och därpå gjuta den i gips är en omfattande process 
med flera delmoment. I foto 6.2 pågår formtagning med alginat.74 Alginat gör det 
möjligt att ta exakta avtryck, i detta fall av deltagarnas händer och underarmar. Av-
trycken överförs därefter till ett gipsoriginal, via gjutprocessen, där varje detalj med 
porer, hud och hårstrån framträder.  

[--] ägarna till de här händerna, var sådana som hade väldigt svårt att vara stilla. Och 
där de får, det här alginatet [mot huden], det här är olika…det kan hända att de 
tycker det är otäckt också.75 

Det tycks vara fascinationen över vad som går att få fram i form av detaljer som 
motiverar till koncentration i denna process. Det är viktigt att hålla sig still när al-
ginatet härdar för att avtrycket ska bli så detaljrikt som möjligt. Man skulle kunna 
säga att deltagarna hittar lugnet i sin förväntan på resultatet. Ibland finns initialt 
motstånd, till och med visst äckel, inför att hålla händerna stilla i det trögflytande 
alginatet. Men detta vänds ofta snabbt istället till sinnlig njutning. Situationen i sig, 
som innebär att man måste vara stilla utan att kunna använda sina händer, kräver 
stor tillit.  

[--] Men sen, det är ju så vänligt, så mjukt, det är så underbart, alltså härlig kladdig-
het i det här som är… det blir liksom…alldeles, …alldeles stilla och bara väntade på 
att det skulle bli så fint som det bara kan bli. [De] litar på oss runtomkring också, att 
om man sitter still, det kan ju vara ganska [utsatt]. 76 

Det finns närhet och kontakt i övningen. Ren fysisk kontakt när alginatet läggs på 
deltagarnas händer och underarmar. Kontakt mellan huden och material, det lite 
blöta och trögflytande. Jag testade själv att ha mina händer i alginatet och upplevde 
hur det var att hålla sig så stilla som det krävdes under härdningstiden. Det var lite 
kallt, blött och stilla, men först ljummet.77  
 

 

                                                
74 Alginat är ett material för tillverkning av formar. Tandläkare använder det vid eftersom det 
är giftfritt och härdar till geléliknande konsistens som lätt kan lossas.  
75 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 53-56. 
76 Ibid. 
77 Konstnärerna blandar ut alginatet med lite varmare vatten än vad anvisningarna säger, dels 
för att det ska vara behagligt, men också för att värmen kortar härdningstiden.  
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När alginatet härdat läggs en gipskappa ovanpå alginatet som fungerar stabiliserande 
åt formen. Och när gipskappan i sin tur stelnat sker nästa steg i processen, som är 
avformningen. Se foto 6.6. Handens fingrar lirkas här försiktigt ur formen och det 
är dags att gjuta i gips i hålrummen efter den egna handen (i den färdiga gjutfor-
men). Det är efter detta det magiska ögonblicket inträffar. Gjutformen öppnas och 
deltagaren får för första gången se och känna på gipsavgjutningen av sin egen hand, 
med alla dess fina detaljer. 

 

[--] att få sin hand liksom, så liksom detaljerat. Det är väldigt magiskt på något sätt. 
Så det blir väldigt rädda om den, också.  

[--] Resultatet blir så fint [--] det är så magiskt att det tar upp, tar upp varje liten… li-
tet märke liksom.78 

 
Det uppstår stor vördnad när deltagarna får se avbildningen av sina händer. Vet-
skapen om att de deltagit i varje delmoment och med det lärt sig processen, från 
original till färdig avgjutning, är också en viktig del i upplevelsen.  

Vid själva avformningen sker en nära kontakt mellan deltagare och handledande 
konstnär, fingrar möter fingrar i arbetet att försiktigt lossa handen utan att skada 
formens känsliga alginatskikt. Detta kräver kommunikation men också fysisk närhet 
och tillit. Men mest centralt för att detta ska fungera är konstnärernas erfarenhet 
och materialkunskap genom alla moment. 

 

Och sen, just det här var ju också roligt. De här delarna, de sitter ju på brontosaurus-
en nu, på halsen. 

[--] Ja. Det var Andreas som satte dit dem. Det var jättekul att han liksom, byggde 
vidare någon annanstans, också finns de kvar där. 79 

 
Det är också intressant ur ett hållbarhetsperspektiv hur allt material från formtag-
ning och gjutprocesser tas tillvara. Gipskapporna till exempel återvinns när de tjänat 
färdigt som stöd för gjutningen och blir exempelvis en del av det gemensamma 
bygget, brontosauriens hals. Se åter foto 1.3. Det finns alltså också flöden mellan de 
olika skapandeaktiviteterna i Drömlokalen som kreativa kretslopp, där impulser, 
associationer och material tas tillvara. 
 

                                                
78 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 53-56. 
79 Ibid. 
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När alginatet härdat läggs en gipskappa ovanpå alginatet som fungerar stabiliserande 
åt formen. Och när gipskappan i sin tur stelnat sker nästa steg i processen, som är 
avformningen. Se foto 6.6. Handens fingrar lirkas här försiktigt ur formen och det 
är dags att gjuta i gips i hålrummen efter den egna handen (i den färdiga gjutfor-
men). Det är efter detta det magiska ögonblicket inträffar. Gjutformen öppnas och 
deltagaren får för första gången se och känna på gipsavgjutningen av sin egen hand, 
med alla dess fina detaljer. 

 

[--] att få sin hand liksom, så liksom detaljerat. Det är väldigt magiskt på något sätt. 
Så det blir väldigt rädda om den, också.  

[--] Resultatet blir så fint [--] det är så magiskt att det tar upp, tar upp varje liten… li-
tet märke liksom.78 

 
Det uppstår stor vördnad när deltagarna får se avbildningen av sina händer. Vet-
skapen om att de deltagit i varje delmoment och med det lärt sig processen, från 
original till färdig avgjutning, är också en viktig del i upplevelsen.  

Vid själva avformningen sker en nära kontakt mellan deltagare och handledande 
konstnär, fingrar möter fingrar i arbetet att försiktigt lossa handen utan att skada 
formens känsliga alginatskikt. Detta kräver kommunikation men också fysisk närhet 
och tillit. Men mest centralt för att detta ska fungera är konstnärernas erfarenhet 
och materialkunskap genom alla moment. 

 

Och sen, just det här var ju också roligt. De här delarna, de sitter ju på brontosaurus-
en nu, på halsen. 

[--] Ja. Det var Andreas som satte dit dem. Det var jättekul att han liksom, byggde 
vidare någon annanstans, också finns de kvar där. 79 

 
Det är också intressant ur ett hållbarhetsperspektiv hur allt material från formtag-
ning och gjutprocesser tas tillvara. Gipskapporna till exempel återvinns när de tjänat 
färdigt som stöd för gjutningen och blir exempelvis en del av det gemensamma 
bygget, brontosauriens hals. Se åter foto 1.3. Det finns alltså också flöden mellan de 
olika skapandeaktiviteterna i Drömlokalen som kreativa kretslopp, där impulser, 
associationer och material tas tillvara. 
 

                                                
78 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 53-56. 
79 Ibid. 
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Rörlig bild 
 
Bildsvit: Stop-motion, teckning 9.1-9.3 
Stop-motion är en animeringsteknik som bygger på att sekvenser av bilder (figurer 
eller bildkomponenter) spelas upp i snabb följd så att objekten ser ut att röra sig.80 

Det är vanligt att teckning används för att skapa de bildkomponenter som utgör 
grunden i en animerad sekvens, men det finns andra sätt och material. I foto 9.3 
används en liten white-board och white-boardpennor för att teckna fram bilderna.  
 

Ja, det här var på ett öppet hus tror jag. [--] vi har ju ungdomar som är otroligt bra 
[på] att teckna, och greppar ju det här superbra [--]. Det är fascinerande…Nu såg 
inte jag när just han ritade, men jag tänker på de… tre syskonen som vi har nu som 
är så vansinnigt bildbegåvade. Och de är liksom som i en filmskola. Det är en kille, 
han är 7 år gammal, han…  

Och [--] första gången man ska göra [animerad film], oavsett om man har någon dia-
gnos eller inte. [så] säger man såhär, ”så ritar du en bit också fotar [--] du, också ritar 
du också fotar du också ritar och fotar du”. Väldigt många… ritar nästan färdigt lik-
som, och sen fotar, och då händer det ju ingenting. 

[--] då måste man hela tiden säga, ”stopp! Nu måste du få stopp där”, men [--] Texas 
till exempel, han vet ju precis, en bit sådär, klick, så, klick, så, klick så. Och 
sen…bara växer [det] fram, precis som när de jobbar med lera [--] det finns inga hin-
der överhuvudtaget, vill man att någonting ska ändras, så suddar man litegrann, det 
bara går såhär, och sen så, så. Så är det klart. [--] så är det som en liten rörlig sekvens 
på 10 sekunder.81  

 
Små steg i utvecklingen av en bild fotas ruta för ruta och bildar sedan rörelsen, 
filmen. Fotograferingen görs med hjälp av en Ipad där ett enkelt animeringsprogram 
är inlagt. Hur bilden utvecklas visas simultant på en större skärm. Det var intressant 
att se hur snabbt tekniken blev självklar för de yngre användarna, trots att de var 
relativt nyinvigda. Här spelar förmodligen vår alltmer digitaliserade vardag in, lik-
som det faktum att redan väldigt små barn är användare av digital teknik i stort sett 
dagligen. Detta gör att det inte finns någon oro över att göra fel utan rörelsen mel-
lan digitala och analoga manövrar faller sig helt naturlig.  

                                                
80 Animering är en process för att skapa rörlig film. Tekniken går ut på att visa sekvenser av 
tvådimensionella eller tredimensionella figurer i snabb följd, vilket ger illusion av rörelse. 
Illusionen bygger på ögats tröghet eller så kallad Beta-movement, en optisk illusion som först 
beskrevs av gestaltpsykologen Max Wertheimer 1912 
81 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 29-34. 
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Rörlig bild 
 
Bildsvit: Stop-motion, teckning 9.1-9.3 
Stop-motion är en animeringsteknik som bygger på att sekvenser av bilder (figurer 
eller bildkomponenter) spelas upp i snabb följd så att objekten ser ut att röra sig.80 

Det är vanligt att teckning används för att skapa de bildkomponenter som utgör 
grunden i en animerad sekvens, men det finns andra sätt och material. I foto 9.3 
används en liten white-board och white-boardpennor för att teckna fram bilderna.  
 

Ja, det här var på ett öppet hus tror jag. [--] vi har ju ungdomar som är otroligt bra 
[på] att teckna, och greppar ju det här superbra [--]. Det är fascinerande…Nu såg 
inte jag när just han ritade, men jag tänker på de… tre syskonen som vi har nu som 
är så vansinnigt bildbegåvade. Och de är liksom som i en filmskola. Det är en kille, 
han är 7 år gammal, han…  

Och [--] första gången man ska göra [animerad film], oavsett om man har någon dia-
gnos eller inte. [så] säger man såhär, ”så ritar du en bit också fotar [--] du, också ritar 
du också fotar du också ritar och fotar du”. Väldigt många… ritar nästan färdigt lik-
som, och sen fotar, och då händer det ju ingenting. 

[--] då måste man hela tiden säga, ”stopp! Nu måste du få stopp där”, men [--] Texas 
till exempel, han vet ju precis, en bit sådär, klick, så, klick, så, klick så. Och 
sen…bara växer [det] fram, precis som när de jobbar med lera [--] det finns inga hin-
der överhuvudtaget, vill man att någonting ska ändras, så suddar man litegrann, det 
bara går såhär, och sen så, så. Så är det klart. [--] så är det som en liten rörlig sekvens 
på 10 sekunder.81  

 
Små steg i utvecklingen av en bild fotas ruta för ruta och bildar sedan rörelsen, 
filmen. Fotograferingen görs med hjälp av en Ipad där ett enkelt animeringsprogram 
är inlagt. Hur bilden utvecklas visas simultant på en större skärm. Det var intressant 
att se hur snabbt tekniken blev självklar för de yngre användarna, trots att de var 
relativt nyinvigda. Här spelar förmodligen vår alltmer digitaliserade vardag in, lik-
som det faktum att redan väldigt små barn är användare av digital teknik i stort sett 
dagligen. Detta gör att det inte finns någon oro över att göra fel utan rörelsen mel-
lan digitala och analoga manövrar faller sig helt naturlig.  

                                                
80 Animering är en process för att skapa rörlig film. Tekniken går ut på att visa sekvenser av 
tvådimensionella eller tredimensionella figurer i snabb följd, vilket ger illusion av rörelse. 
Illusionen bygger på ögats tröghet eller så kallad Beta-movement, en optisk illusion som först 
beskrevs av gestaltpsykologen Max Wertheimer 1912 
81 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 29-34. 
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Bildsvit: Stop-motion, sand 10.1-10.9 
Som tidigare nämndes finns flera sätt (och material) som kan bilda basen för en 
animerad filmsekvens. Detaljerade bilder är inte nödvändiga för att åstadkomma 
intressanta animationer. Det som krävs är att något kontinuerligt formas och om-
formas och att processen kontinuerligt stoppas och fotograferas för varje litet steg. 
Detta för att förloppets små små beståndsdelar ruta för ruta tillsammans ska kunna 
ge sken av rörelse. Det intressanta med tekniken är att den naturligt parar ihop 
analoga och digitala sätt att arbeta med bild och berättelse. I foto 10.7 syns en vari-
ant som utvecklats i Drömlokalen. Här är bildkomponenterna formade i sand, som 
har andra möjligheter (kvaliteter) än teckning men som inte kräver samma finmoto-
rik och greppförmåga. Sandvarianten har utvecklats för deltagare med mer omfat-
tande rörelseinskränkningar, som hade lust animera. Första gången gjordes detta vid 
ett av Drömlokalens öppna hus och tursamt nog var jag på plats vid det tillfället. 

[--] det var öppet hus, just det var en kille som inte kunde nästan röra någonting. Jag 
undrar om det inte var du som var med? [--] han kunde nästan inte göra någonting, 
men…kunde, han kunde lägga handen på sanden, och…då blev det någonting. Och 
så kunde han liksom lägga den en gång till, och då blev det ju ytterligare, alltså…man 
behöver inte mer.82 

 [--] det är frågan om… hur bildar man en berättelse? [--] om jag då fotar det i en se-
kvens, utan att… en tanke på vad det ska vara… när jag spelar upp det, så [--] man 
läser ju in någonting…vi har ju ett behov av [--] någon sorts följd.  

 
Jag noterade hur arbetsintensivt läget var för de handledande konstnärerna vid just 
detta tillfälle. Men parallellt med de andra aktiviteterna lyckades ändå konstnären 
(C) säkert och interaktivt instruera deltagarna i tekniken.83 Mycket gick ut på att 
visa snarare än att berätta hur, instruktionerna var mer fysiskt handgripliga än ver-
bala.84 

 

[--] det är alltid lättast att göra, visa, såhär parallellt. Och där kan det ju vara sådär 
att, som i den här stora gruppen, man känner att man hinner ju inte hålla på [det] 
händer det ju andra grejer… 85 

 

                                                
82 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 29-34. 
83 För just animeringstekniken förefaller kunskapen om berättande och skådespelarerfaren-
heten central för att instruktionerna ska gå fram. 
84 Ur mina fältanteckningar F2, ss1,2. 
85 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 29-34. 
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Bildsvit: Stop-motion, sand 10.1-10.9 
Som tidigare nämndes finns flera sätt (och material) som kan bilda basen för en 
animerad filmsekvens. Detaljerade bilder är inte nödvändiga för att åstadkomma 
intressanta animationer. Det som krävs är att något kontinuerligt formas och om-
formas och att processen kontinuerligt stoppas och fotograferas för varje litet steg. 
Detta för att förloppets små små beståndsdelar ruta för ruta tillsammans ska kunna 
ge sken av rörelse. Det intressanta med tekniken är att den naturligt parar ihop 
analoga och digitala sätt att arbeta med bild och berättelse. I foto 10.7 syns en vari-
ant som utvecklats i Drömlokalen. Här är bildkomponenterna formade i sand, som 
har andra möjligheter (kvaliteter) än teckning men som inte kräver samma finmoto-
rik och greppförmåga. Sandvarianten har utvecklats för deltagare med mer omfat-
tande rörelseinskränkningar, som hade lust animera. Första gången gjordes detta vid 
ett av Drömlokalens öppna hus och tursamt nog var jag på plats vid det tillfället. 

[--] det var öppet hus, just det var en kille som inte kunde nästan röra någonting. Jag 
undrar om det inte var du som var med? [--] han kunde nästan inte göra någonting, 
men…kunde, han kunde lägga handen på sanden, och…då blev det någonting. Och 
så kunde han liksom lägga den en gång till, och då blev det ju ytterligare, alltså…man 
behöver inte mer.82 

 [--] det är frågan om… hur bildar man en berättelse? [--] om jag då fotar det i en se-
kvens, utan att… en tanke på vad det ska vara… när jag spelar upp det, så [--] man 
läser ju in någonting…vi har ju ett behov av [--] någon sorts följd.  

 
Jag noterade hur arbetsintensivt läget var för de handledande konstnärerna vid just 
detta tillfälle. Men parallellt med de andra aktiviteterna lyckades ändå konstnären 
(C) säkert och interaktivt instruera deltagarna i tekniken.83 Mycket gick ut på att 
visa snarare än att berätta hur, instruktionerna var mer fysiskt handgripliga än ver-
bala.84 

 

[--] det är alltid lättast att göra, visa, såhär parallellt. Och där kan det ju vara sådär 
att, som i den här stora gruppen, man känner att man hinner ju inte hålla på [det] 
händer det ju andra grejer… 85 

 

                                                
82 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 29-34. 
83 För just animeringstekniken förefaller kunskapen om berättande och skådespelarerfaren-
heten central för att instruktionerna ska gå fram. 
84 Ur mina fältanteckningar F2, ss1,2. 
85 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 29-34. 
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Kontakt, koncentration och tålamod 
 
Bildsvit: Forma bygga 4.1- 4.2 
Att arbeta tredimensionellt, i lera, gips, trä eller blandade material kräver lite längre 
tidsperspektiv, koncentration och kontinuitet. Ett verk blir oftast inte färdigt vid ett 
enda tillfälle i Drömlokalen, utan via processer som sträcker sig över flera tillfällen. 
Gips till exempel behöver tid att härda (stelna) för att bli så starkt att det ska gå att 
jobba vidare med. Konstnärerna i Drömlokalen har hittat arbetssätt så att också de 
som har svårt att koncentrera sig på något över längre tid inte ger upp utan hittar 
tålamod genom processen. I foto 4.2 byggs en figur upp med gipsbindor på ler-
grund.  
 

Och också det här, tålamod med sig själv, inte bara… med andra, men med sig själv. 
När någonting liksom, ”åh nu hänger den där ner där”, att inte ge upp då utan fort-
sätta [--] då bygger, vi lägger lite stöd där, också [så] fortsätter vi [att] bygga, och så 
låter vi det torka… Alltså att inte ge upp utan fortsätta.86 

 
Ibland krävs en tätare relation mellan en specifik handledare och en deltagare för att 
längre processer ska kunna fungera. Exempelvis kan någon av handledarna ha fått en 
särskilt nära kontakt med en deltagare, en kontakt som ibland fungerar lugnande. 
Men när en deltagares möjlighet att koncentrera sig blir förknippad med en viss 
handledare gör det också verksamheten mer sårbar.  
 

[--] ett exempel…Chris och John, som har fått en jättefin kontakt. Nästan för bra! [--
] han inte blir lika självklar när inte Chris är där. [--]   

Alltså att, ja, att han blir för beroende av henne.  

 
Men det är ändå centralt att, i alla fall initialt, kunna erbjuda den möjligheten ef-
tersom förtrolighet i sig öppnar för utveckling av förmågor som koncentration och 
tålamod för personer som tidigare ofta hamnat i frustrerade utbrott i när tålamodet 
svikit.  
 

För det kan också vara så att man har koncentrerat sig på någon, en gång. För att 
man har haft möjlighet till det då. Också har du inte det nästa gång… då kan det bli 
en besvikelse, [--] ”oj hon såg inte mig den här gången liksom”. 87 

                                                
86 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 24-28. 
87 Ibid. 
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Kontakt, koncentration och tålamod 
 
Bildsvit: Forma bygga 4.1- 4.2 
Att arbeta tredimensionellt, i lera, gips, trä eller blandade material kräver lite längre 
tidsperspektiv, koncentration och kontinuitet. Ett verk blir oftast inte färdigt vid ett 
enda tillfälle i Drömlokalen, utan via processer som sträcker sig över flera tillfällen. 
Gips till exempel behöver tid att härda (stelna) för att bli så starkt att det ska gå att 
jobba vidare med. Konstnärerna i Drömlokalen har hittat arbetssätt så att också de 
som har svårt att koncentrera sig på något över längre tid inte ger upp utan hittar 
tålamod genom processen. I foto 4.2 byggs en figur upp med gipsbindor på ler-
grund.  
 

Och också det här, tålamod med sig själv, inte bara… med andra, men med sig själv. 
När någonting liksom, ”åh nu hänger den där ner där”, att inte ge upp då utan fort-
sätta [--] då bygger, vi lägger lite stöd där, också [så] fortsätter vi [att] bygga, och så 
låter vi det torka… Alltså att inte ge upp utan fortsätta.86 

 
Ibland krävs en tätare relation mellan en specifik handledare och en deltagare för att 
längre processer ska kunna fungera. Exempelvis kan någon av handledarna ha fått en 
särskilt nära kontakt med en deltagare, en kontakt som ibland fungerar lugnande. 
Men när en deltagares möjlighet att koncentrera sig blir förknippad med en viss 
handledare gör det också verksamheten mer sårbar.  
 

[--] ett exempel…Chris och John, som har fått en jättefin kontakt. Nästan för bra! [--
] han inte blir lika självklar när inte Chris är där. [--]   

Alltså att, ja, att han blir för beroende av henne.  

 
Men det är ändå centralt att, i alla fall initialt, kunna erbjuda den möjligheten ef-
tersom förtrolighet i sig öppnar för utveckling av förmågor som koncentration och 
tålamod för personer som tidigare ofta hamnat i frustrerade utbrott i när tålamodet 
svikit.  
 

För det kan också vara så att man har koncentrerat sig på någon, en gång. För att 
man har haft möjlighet till det då. Också har du inte det nästa gång… då kan det bli 
en besvikelse, [--] ”oj hon såg inte mig den här gången liksom”. 87 

                                                
86 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 24-28. 
87 Ibid. 
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Bildsvit: Lera och kommunikation 3.1-3.4 
Ibland kommer deltagarna till Drömlokalen tillsammans med sina assistenter. I foto 
3.2 arbetar ett sammansvetsat team där båda är djupt engagerade. 

[--] just med henne, så kan man ju känna det, man känner det jättestarkt att hon har 
haft med sig henne och andra under en lång… att hon har och har haft ett bra team 
hela livet. [--] i den här konstellationen, de tar för sig liksom, i Drömlokalen. De har 
fattat hela prylen.88 

Konstnärerna berättar att de lärt sig vikten av engagemang och bekräftelse via samspe-
let med deltagarna (och deras assistenter). Det handlar om att vara öppen för, och 
visa att man tar till sig, andra (nya) sätt att kommunicera. Till exempel kan det för 
en deltagare vara avgörande att handledaren tydligt bekräftar att man uppfattat 
önskningar och idéer.  

 [--] det här när man kommunicerar [--] hon pratar…med tecken, men de är ju inte 
så himla lätt att tyda alla gånger. Men då hjälper hon till [--] om du pratar med 
henne och hon säger någonting till dig... måste du bekräfta, med tecken att du förstår 
[--] när man har konfirmerat, ja då kan man gå vidare.  

[--] Och sen… hur hon jobbar. Hon kan sitta i två timmar, jättefokuserad… det tror 
jag inte hon gör i skolan, så lång period… men just nu har hon jobbat mycket med 
lera [--] otroligt koncentrerad. Och från det att hon först bara jobbade med ena han-
den, så har hon också börjat jobba med den andra.89 

Men assistentskap fungerar väldigt olika. Av dialogen framgår att oengagerade assi-
stenter ibland bromsar deltagarens skaparlust, och påverkar hela situationen i rum-
met genom att vara passiva. Men om det sker försöker konstnärerna få igång assi-
stenten i skapandet. 

[--] det finns ju också sådana som är totalt… nästan ointresserade [--] Många är ju 
bra, men många är ju förfärliga. Och då, om det är så, då kan man ju försöka sätta 
den som är med i ett parallellt arbete. Det kan man ju göra… så att de inte bara sitter 
och hänger såhär. Så att båda jobbar.90  

I dialogen drar konstnärerna en parallell till erfarenheterna av att undervisa på 
konstskola. Men i det fallet var det elever som tittade på sina mobiltelefoner istället 
för att aktivt delta i undervisningen. Detta påverkade förstås både arbetssituationen 
för läraren och smittade av sig på eleverna i rummet. Så oavsett om det gäller passi-
vitet eller annan aktivitet så är närvaron i rummet central för både handledare och 
deltagare, menar konstnärerna. 

                                                
88 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 20-23. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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Bildsvit: Lera och kommunikation 3.1-3.4 
Ibland kommer deltagarna till Drömlokalen tillsammans med sina assistenter. I foto 
3.2 arbetar ett sammansvetsat team där båda är djupt engagerade. 

[--] just med henne, så kan man ju känna det, man känner det jättestarkt att hon har 
haft med sig henne och andra under en lång… att hon har och har haft ett bra team 
hela livet. [--] i den här konstellationen, de tar för sig liksom, i Drömlokalen. De har 
fattat hela prylen.88 

Konstnärerna berättar att de lärt sig vikten av engagemang och bekräftelse via samspe-
let med deltagarna (och deras assistenter). Det handlar om att vara öppen för, och 
visa att man tar till sig, andra (nya) sätt att kommunicera. Till exempel kan det för 
en deltagare vara avgörande att handledaren tydligt bekräftar att man uppfattat 
önskningar och idéer.  

 [--] det här när man kommunicerar [--] hon pratar…med tecken, men de är ju inte 
så himla lätt att tyda alla gånger. Men då hjälper hon till [--] om du pratar med 
henne och hon säger någonting till dig... måste du bekräfta, med tecken att du förstår 
[--] när man har konfirmerat, ja då kan man gå vidare.  

[--] Och sen… hur hon jobbar. Hon kan sitta i två timmar, jättefokuserad… det tror 
jag inte hon gör i skolan, så lång period… men just nu har hon jobbat mycket med 
lera [--] otroligt koncentrerad. Och från det att hon först bara jobbade med ena han-
den, så har hon också börjat jobba med den andra.89 

Men assistentskap fungerar väldigt olika. Av dialogen framgår att oengagerade assi-
stenter ibland bromsar deltagarens skaparlust, och påverkar hela situationen i rum-
met genom att vara passiva. Men om det sker försöker konstnärerna få igång assi-
stenten i skapandet. 

[--] det finns ju också sådana som är totalt… nästan ointresserade [--] Många är ju 
bra, men många är ju förfärliga. Och då, om det är så, då kan man ju försöka sätta 
den som är med i ett parallellt arbete. Det kan man ju göra… så att de inte bara sitter 
och hänger såhär. Så att båda jobbar.90  

I dialogen drar konstnärerna en parallell till erfarenheterna av att undervisa på 
konstskola. Men i det fallet var det elever som tittade på sina mobiltelefoner istället 
för att aktivt delta i undervisningen. Detta påverkade förstås både arbetssituationen 
för läraren och smittade av sig på eleverna i rummet. Så oavsett om det gäller passi-
vitet eller annan aktivitet så är närvaron i rummet central för både handledare och 
deltagare, menar konstnärerna. 

                                                
88 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 20-23. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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Färg på form 
 
Bildsvit: Måla på form 8.1- 8.4 
I foto 8.2 råder djup koncentration. Handen för penseln omsorgsfullt efter formen, 
ömsom med färg och ömsom med ättika. Ättikan för att laga mindre sprickbild-
ningar. Färgen för att påverka uttrycket. Det båda formerna som är under arbete 
börjar spela tillsammans, de gröna prickarna i det ena objektet, den rosa bottenfär-
gen i det andra.  

[--] hon kan ju sitta och jättelänge, med utifrån sett samma sak... Fast när jag pratar 
med henne…då kan hon beskriva att hon tycker det är så otroligt skönt att följa for-
men, [--] följa med tummen [och] känna. Hon njuter verkligen. 91 

Konstnärerna reflekterar över flickans utveckling. De menar att hennes koncen-
trationsförmåga ganska snabbt förbättrats och att hon tidigare var väldigt känslig för 
både ljud och rörelser i närmiljön, men att hon numera allt oftare kan arbeta mitt i 
en större grupp och ändå behålla fokus. 

… när jag ser de här bilderna, då tänker jag också på henne, hon har ju inte varit med 
så himla länge men när hon kom så var hon ganska så… Stökig? [--] Ja, det var hon. 
[--] hon var väldigt störningskänslig. Alltså när det blev, någon, hon tyckte det blev 
rörigt när det var fler än tre. Nu är vi jättemånga.92 

Sedan glider sakteliga samtalet över till själva objekten. Konstnärerna försöker ringa 
in vad det är som kännetecknar ett (konst-) föremål som talar till en.  

[--] det är jätteintressant… när jag tittar på de här grejerna som blir [--] en skål…där 
hon ringlat upp [formen]… det är inte bara hopsatt såhär lite slarvigt utan hon … 
verkligen känner [sig för]. [--] Det är som ett helt liv, ligger i på något sätt, el-
ler…tankar och känslor och allting ligger i…93 

Samtalet vindlar sig via loppisfyndad keramik och vidare flera tusen år bakåt i 
konsthistorien för att beskriva just det speciella med ett föremål som bär på ett för-
djupat uttryck.  

[--] när jag…känner på den här skålen [--] färdas jag tillbaka 4000 år. Alltså [som] 
när man går på museerna och tittar på [antika föremål] [--] jag tänker på loppisar 
också. Då letar ju jag efter den där skålen [--] som talar till mig, som har en känsla i 
sig. Där, som är en fördjupad form, skulle man kunna säga.94 

                                                
91 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 15-17. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Färg på form 
 
Bildsvit: Måla på form 8.1- 8.4 
I foto 8.2 råder djup koncentration. Handen för penseln omsorgsfullt efter formen, 
ömsom med färg och ömsom med ättika. Ättikan för att laga mindre sprickbild-
ningar. Färgen för att påverka uttrycket. Det båda formerna som är under arbete 
börjar spela tillsammans, de gröna prickarna i det ena objektet, den rosa bottenfär-
gen i det andra.  

[--] hon kan ju sitta och jättelänge, med utifrån sett samma sak... Fast när jag pratar 
med henne…då kan hon beskriva att hon tycker det är så otroligt skönt att följa for-
men, [--] följa med tummen [och] känna. Hon njuter verkligen. 91 

Konstnärerna reflekterar över flickans utveckling. De menar att hennes koncen-
trationsförmåga ganska snabbt förbättrats och att hon tidigare var väldigt känslig för 
både ljud och rörelser i närmiljön, men att hon numera allt oftare kan arbeta mitt i 
en större grupp och ändå behålla fokus. 

… när jag ser de här bilderna, då tänker jag också på henne, hon har ju inte varit med 
så himla länge men när hon kom så var hon ganska så… Stökig? [--] Ja, det var hon. 
[--] hon var väldigt störningskänslig. Alltså när det blev, någon, hon tyckte det blev 
rörigt när det var fler än tre. Nu är vi jättemånga.92 

Sedan glider sakteliga samtalet över till själva objekten. Konstnärerna försöker ringa 
in vad det är som kännetecknar ett (konst-) föremål som talar till en.  

[--] det är jätteintressant… när jag tittar på de här grejerna som blir [--] en skål…där 
hon ringlat upp [formen]… det är inte bara hopsatt såhär lite slarvigt utan hon … 
verkligen känner [sig för]. [--] Det är som ett helt liv, ligger i på något sätt, el-
ler…tankar och känslor och allting ligger i…93 

Samtalet vindlar sig via loppisfyndad keramik och vidare flera tusen år bakåt i 
konsthistorien för att beskriva just det speciella med ett föremål som bär på ett för-
djupat uttryck.  

[--] när jag…känner på den här skålen [--] färdas jag tillbaka 4000 år. Alltså [som] 
när man går på museerna och tittar på [antika föremål] [--] jag tänker på loppisar 
också. Då letar ju jag efter den där skålen [--] som talar till mig, som har en känsla i 
sig. Där, som är en fördjupad form, skulle man kunna säga.94 

                                                
91 Citat ur videoinspelad fotoelicitering, med Eva Ziggy Berglund och Chris Floderer 24 
oktober 2017, transkriberad dialog ss 15-17. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Centrala aspekter 
Här följer en sammanfattning av några centrala aspekter som visat sig och fått röst 
och kropp genom empirin. 
 
Möjligheter att göra själv 
Det framgår av materialet att konstnärerna i Drömlokalen medvetet arbetar för att 
varje deltagare ska få möjligheten att göra själv. De beskriver att just det där att gå 
före och agera i ett annat tempo än deltagarens är ett vanligt misstag, som de aktivt 
vill motverka. Som handledare i Drömlokalen måste man interagera lugnt och i takt 
med utgångspunkt i individens förutsättningar. Men det är inte alltid enkelt och det 
gäller att ständigt påminna sig om vad lyhördhet egentligen innebär, och att faktiskt 
ta sig tid att reflektera över hur man upprätthåller en sådan hållning. Det handlar 
bland annat om vikten av att ge och få (tids-) utrymme, menar konstnärerna. 
 
Engagemang och bekräftelse  
I vissa fall krävs en särskild kontakt mellan en deltagare och en handledande konst-
när för att en viss deltagare ska förmås att ta klivet in i skapandet, och hitta sin lust 
och kapacitet. Ibland behöver man vara ett till ett som konstnärerna utrycker det, 
vilket förstås är resurskrävande. Men en sådan insats av förtrolighet kan öppna för 
en individs utveckling av viktiga förmågor som koncentration och tålamod. Konst-
närerna menar att detta är en del av metoden. Konstnärerna betonar att engagemang 
och bekräftelse i samspelet med deltagarna (och deras assistenter) är centralt för både 
deltagare och handledare, Kort sagt närvaron i rummet påverkar kvalitén i skapan-
desituationerna. 
 
Visar genom handling  
Ett genomgående intryck är att konstnärerna visar i handling snarare än berättar 
hur. De instruktioner som ges kring en specifik konstnärlig teknik eller metod är 
ofta mer fysiskt handgriplig än verbal, som i exemplet med stop-motion varianten i 
sand. Att göra exakta avtryck av exempelvis sina egna händer är en lång och ganska 
komplex process, där flera delmoment ingår. Men man kan säga att deltagarens 
förväntan på resultatet fungerar som en motor i detta fall. Det vill säga, deltagaren 
fascineras av vad som går att få fram i form av detaljrikedom och det motiverar i sig 
till koncentration. Men det handlar också om fysisk närhet, kontakt och tillit, kon-
takt mellan hud och material, sensationer som varmt, kallt och blött, och kontakt 
mellan deltagarens och handledarens fingrar i avformningsmomenten. Att lära sig en 
hel process från original till färdig avgjutning är en viktig del i upplevelsen.  
 
Samvaro och styrka i görandet 
Gemensamma större byggen fungerar samlande och deltagarna upplever det som 
tryggt att ta vid i något större, som redan finns och pågår. Ett gemensamt bygge 
stödjer samtal och skapar en särskild samvaro i görandet.  
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Att dreja innebär förutom att det är spännande att se vad som växer fram på drej-
skivan också träning av styrka, motorik och koncentration, särskilt bålstabiliteten 
utvecklas. Man skulle faktiskt kunna säga att drejning också är träning initierad av 
lusten att skapa. 
 
Intresset för individers möjligheter  
En annan central aspekt som konstnärerna ofta återkommer till i sina berättelser är 
de önskar att Drömlokalens alla deltagare ska få möjligheten att utveckla ett person-
ligt fördjupat uttryck, utifrån sina förutsättningar. De menar till och med att ”för-
djupning i material [är] en mänsklig rättighet om man ska verka för ett samhälle där 
alla kan vara med”.95 Detta här är intressant eftersom det verkligen kräver en särskild 
uppmärksamhet och ett särskilt intresse för varje individs möjligheter. Ta stop-
motion varianten igen där bildkomponenterna formas i sand stället för med teck-
nade komponenter. Sandvarianten öppnade för utryck, i berättade form, med ett 
förlopp som inte varit möjligt för just dessa deltagare utan specialalternativet.  
 
Känna på minnet 
Ett annat exempel, som fascinerar, är berättelsen om när konstnärerna uppfattade 
att Joseph, som har multifunktionshinder och är blind, gläds väldigt över det ljud 
han åstadkommer med hjälp av en kedja som rasar från bordshöjd ner på golvet 
(han föser ner den gång på gång). Här handlar det om att konstnärerna uppmärk-
sammade glädjen över att vara den som orsakar ljudet. Så här skriver en av konstnä-
rerna om detta:  
 

”första gången skrattade han gott åt att ha orsakat ljudet [--]. Nästa gång lät 
vi kedjan falla på lera och göra avtryck- för att sedan göra ett positiv i gips så 
han kan känna på minnet av fallet”.96 

 
Konstnärerna får ofta impulser att översätta en händelse (eller upplevelse) som är 
betydelsefull för en individ, som i detta fall ljudet av kedjan, till något annat som 
triggar ett nytt sinne. Här ett ljudminne som blir taktilt. 

 
 

                                                
95 Citat ur ”Rapprter till Ulrika Florin” (2017) Eva Ziggy Berglund, handskrivna reflektioner 
(dagboksanteckningar). 
96 Ibid. 
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Centrala aspekter 
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KAPITEL 4 

 
Konstnärer är vana vid att lösa problem och praktiskt utföra det man 
kommit på. Det krävs ett öga för situationen [--] man fångar individen 
[--] ser dess förutsättningar och serverar [--] möjliga tekniker. Ibland 
har du bara ett ögonblick när individen är ”öppen” [för] handling.97 

 
Slutreflektion med rekommendationer 
Det är lätt att tänka sig konstnärers kunskap som något som främst manifesterar sig 
via ett verk (resultat) och inte verksamheten (görandet), alltså vägen till verket. Men 
det stora, som jag ser det, och som också avspeglar sig i materialet i denna studie, är 
att konstnärers kunskaper karaktäriseras av interaktivitet och reflexivitet, där göran-
det med material, processer och resultat samspelar i en hel sammanhållen och erfa-
ren akt. Det är på sin plats att betona att denna studie gällt hur professionella 
konstnärer skapar tillsammans med deltagare med olika funktionsvariation i en 
verksamhet, Drömlokalen. Men med stöd i tidigare studier vågar jag påstå att en del 
av vad som framkommit på denna punkt också har generella implikationer. Så oav-
sett om konstnärer är i färd att arbeta i interaktioner med deltagare, som i Dröm-
lokalen, eller om de fördjupar sina egna unika uttryck så är det fråga om en sam-
manhållen erfarenhet som inte går att dela upp i verk och verksamhet. Detta att vara 
professionell utövare är en central förutsättning för förmågan att anpassa konst-
former, arbetssätt och materialval för olika individer och målgrupper utan att fastna 
i modeller, eller recept, som upprepas eller blir mekaniska. 
 
Den övergripande frågan löd: Vad i den konstnärliga praktiken gör konstnärer läm-
pade för stimulerande verksamhet, av det slag som Drömlokalen bedriver? Det känns 
ganska självklart att svaret dels är att vara djupt kunnig inom en eller flera konst-
former, dess metoder, tekniker och material och dels är att ha förmågan att vara 
lyhörd och inkännande. Det handlar om ett genuint intresse för individers olikheter 
och inställningen att bemöta varje människa efter dennes behov och önskningar. 
Eller som det uttrycks i en av Drömlokalens ansökningshandlingar: ”vi ser olik-
heterna som en tillgång”.98  

En annan aspekt som konstnärerna nämnt flera gånger genom undersökningen är 
att de ofta själva identifierar sig med någon slags utanförskap. Det gäller till exempel 

                                                
97 Citat ur ”Rapprter till Ulrika Florin” (2017) Eva Ziggy Berglund, handskrivna reflektioner 
(dagboksanteckningar).  
98 Drömlokalens ansökan om Stora projektstödet/Verksamhetsstöd 2017. 
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att man som konstnär automatiskt befinner sig lite vid sidan av samhället bara ge-
nom att välja ett yrke där stabil inkomst och pension inte är självklarheter. Konst-
närsyrket i sig innebär också ofta en känsla av att kanske inte tänka som andra. Det 
ligger i sakens natur. En konstnär i Drömlokalen berättade till exempel om en ome-
delbar kontakt som uppstod med en deltagare: ”jag tror att jag kände ett visst släkt-
skap med [--] denna yngling. Det föll sig naturligt att sätta sig ned för att försöka få 
kontakt och för att göra någonting kreativt.99  

En annan central aspekt är att konstnärerna är lösningsorienterade och i liten 
grad beroende av att saker och ting är tillrättalagda eller färdiga. De löser saker ef-
terhand som behov uppstår, med öga för vad som behövs. Om en deltagare exem-
pelvis vill dreja, men inte kan sitta vid en standarddrejskiva, ja då bygger man helt 
sonika en som passar så att individen får komma närmare sin dröm.  
 
Den praktiska verkligheten 
Efter att ha följt Drömlokalen under 2017 och sett deltagarnas sprudlande glädje, 
djupa koncentration och vackra skapelser och konstnärernas unika arbetssätt, håll-
ning och bemötande, vill jag betona att Nacka kommun bör satsa på den här verk-
samheten. Det gäller att ge verksamheten en mer långsiktig finansieringsform och 
att synliggöra Drömlokalens arbete i det offentliga utbudet.100 För som det är nu 
kan konstnärerna inte fullt ut fokusera på det de gör bäst, skapande i samspel med 
deltagare, utan de måste ständigt ligga steget före och söka olika bidrag för att klara 
verksamheten termin för termin. Detta är ett dilemma som behöver lösas. Dröm-
lokalens kärntrupp av professionella konstnärer behöver stabil finansiering, lön, 
samt en mer hållbar ekonomi för lokalhyror och drift.  
 
Förslag 

1. Ett förslag är att Drömlokalens verksamhet, särskilt den del som gäller 
skapande för deltagare med olika funktionsvariation, bedrivs som en del av 
kulturskolan och att Drömlokalen ansöker om auktorisation för att bedriva 
kulturskoleverksamhet inom Nacka kommun.101 Nacka informerar på sin 
hemsida att kommunen från och med höstterminen 2018 inrättar kundval 

                                                
99 Citat ur: Erik Wennerstrands, Hugo, skriftlig reflektion 2017-06-01. 
100 Som jag skrev i inledningen så har Drömlokalen inlett ett samarbete med Dieselverkstaden 
vad gäller lokalfrågan och med konsthallen vad gäller öppna verkstäder i samband med ut-
ställningar, det tror jag är rätt väg att gå. Den typen av verksamhet som Drömlokalen bedri-
ver hör hemma i ett samlat kulturhus. 
101 Specifika auktorisationsvillkor, Kundval kulturskola, Nacka kommun; 
http://www.kulturradet.se/bidrag/Bidrag-till-musik-och-kulturskolor/ 
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för kulturskolan.102 Jag föreslår att kommunens tjänstemän bistår konst-
närerna i en genomgång av kommunens reglementen för kundval och 
också bistår med stöd i utformningen av en auktorisationsansökan.  

 
2. Eftersom efterfrågan från gruppen unga vuxna, som intresserar sig för 

konst och som funderar på ett framtida konstnärsyrke, också visat sig vara 
stor rekommenderar jag Nacka kommun att söka medel ur kommande 
statsbidrag gällande ”Konstnärliga produktionshus för ungdomar”, och 
uppdrar åt Drömlokalen att öppna en verksamhetsgren med den inrikt-
ningen.103 Det här sammanfaller väl med att ett par av konstnärerna i 
Drömlokalen också arbetar deltid som lärare på förberedande konstskolor 
och att de genom det arbetet fått frågan från konstskoleelever om det finns 
möjlighet att skapa i Drömlokalen. Jag föreställer mig ett slags lärlings-
system som kan utvecklas, och som också kan säkra återflödet av framtida 
handledare till verksamheten. 

 
3. Jag rekommenderar också att kommunen låter Drömlokalen bli testpilot 

för den samverkansmodell Torbjörn Neiman på SSL arbetar fram i syfte 
att tillgängliggöra, förenkla och bredda utbudet av kultur- och fritidsakti-
viteter över kommungränserna. Neiman bedömde vid vårt samverkanssam-
tal att Drömlokalen är lämplig som en första testpilot för kulturverksam-
heter. Motivet är att det finns en stadig efterfrågan på Drömlokalens 
konstskapande aktiviteter, särskilt de som gäller funktionsvarierade, från 
närliggande kommuner och att Nacka redan nu har ett kundvalssystem, 
med personliga checkar på plats, vilket gör testsituationen lämplig. 

 
4. Genom att jag också deltagit i kvällsverksamheter som kroki och modell-

modellering, inom ramen för den verksamhetsgren som Drömlokalen kal-
lar ”konststudieklubben” så har jag också kunnat iaktta (även om det inte 
var studiens fokus) att också personer över 65 efterfrågar Drömlokalens 
gemenskap. Detta kan även vara en tänkbar verksamhetsgren då menings-
fullt liv och aktiviteter för den gruppen också är ett angeläget område.  

 
 

                                                
102 https://www.nacka.se/uppleva--gora/nyheter-om-kultur-idrott-och-fritid/2017/05/nytt-
kundval-nar-nacka-storsatsar-pa-kultur-for-barn-och-unga/, hämtat 2018-04-06 
103 Konstnär - oavsett villkor? (2018) ,Ann-Christin Nykvist , SOU 2018:23. 
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Slutligen 
I Kulturpolitisk programförklaring står att Nackas kulturpolitik ska ha fem fokus.104 

Tre av dessa handlar om: 1) lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva, 
skapa och aktivt välja kulturella aktiviteter; 2) kreativ och god inre och yttre livs-
miljö. 3) levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan 
professionella kulturutövare och nackabor. Det är lätt att se att Drömlokalens verk-
samhet har stor potential att möta särskilt dessa tre områden, och då alldeles särskilt 
den tredje i uppräkningen ovan som gäller möten mellan professionella kultur-
utövare och nackabor. Här vill jag poängtera att mötet i detta fall handlar om allas 
möjlighet att få interagera med professionella konstnärer vilket inte är det vanliga utan 
unikt att värna. 

Förslag till fortsatt forskning 
Efter avslutad följeforskning, som gäller Drömlokalen under 2017, föreslås att fort-
satt forskning inriktas mot Konstnärsdriven metodutveckling - för stimulans, aktivitet 
och habilitering.105 Potentiell nytta: en grund för utveckling av regionalt/nationellt 
aktivitetscenter. Här kan med fördel en samverkan med SSLs Kompetenscentrum för 
kultur och hälsa initieras.106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
104 Kulturpolitisk programförklaring, Nacka kommun, s. 2. 
105 Detta bör kunna utgöra ett av benen i ett samfinansierat mer långsiktigt initiativ ”region-
alt/nationellt aktivitetscenter” för vilket EU-medel bör kunna sökas. 
106 Den 4 maj 2018 deltog jag i SSLs konferens: Kultur och hälsa genom hela livsspannet – ett 
kunskapsfält med potential, som en sista och avslutande aktivitet inom följeforkningsprojektet.  
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kunskapsfält med potential, som en sista och avslutande aktivitet inom följeforkningsprojektet.  
 

Hugo tecknar



66 I 
 

  

 

 DRÖMLOKALEN I 67 
 

Källförteckning 
Aristoteles, Den nikomachiska etiken, översättning Mårten Ringbom, Daidalos för-

lag, tredje upplagan 1a tryckningen, 1967, 2012. 

Benhabib, S. & Dallmayr, F. (eds.) (1990). The Communicative Ethics Controversy. 
Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Blomdahl, C. (2017), Painting from Within - Developing and Evaluating a Manual-
based Art therapy for Patients with Depression, Doktorsavhandling/ PhD disserta-
tion, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Bornemark J., Svenaeus F., red. (2009) Vad är praktisk kunskap?, Södertörn Univer-
sity Press nr. 1. 

Creative Health: The Arts for Health and Wellbieng (2017), All-Party Parliamentary 
Group on Arts, Health and Wellbeing, Inquiry Report , UK 

Dewey, J. (1939). Logic: The theory of inquiry. London: George Allen & Unwin Ltd. 

En inkluderande kulturskola på egen grund (2016), SOU 2016:69, betänkande Kul-
turskoleutredningen. 

Edling M, Palme M, Gustavsson M, red. (2008) Konstens omvända ekonomi: Till-
gångar inom utbildningar och fält 1938-2008, antologi, Daidalos. 

Florin, U. (2015), Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighets-
ledda samverkansprojekt, (Creation processes in official collaborative projects) 
Doktorsavhandling/ PhD dissertation, Mälardalen University, Västerås, Mälar-
dalen University Press Dissertations, No 179. 

Florin U., Orre I., Eriksson Y. (2016), Collaboration for the Improvement of Toler-
ance: Artistic Practice in a Societal Context, The International Journal of Social, 
Political and Community Agendas in The Arts.  

Florin U., Eriksson Y., Orre I. (2012) Designing a model of the unknown: Artistic 
impact in a chain of skilled decisions, International Design Conferens, Design 
2012, Croatia, in Proceedings: Sociotechnical Issues in Design, vol. 3   

Florin, U. (2010) Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus, 
Licentiate dissertation, Mälardalen University, Västerås, Mälardalen University 
Press Licentiate Theses, No 126. 

Florin U. & Lindhult E. (2015), Norms and Ethics: Prerequisites for Excellence in Co-
production, Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS´15). 

Gadamer, Hans- George (1960/1997), Sanning och metod, originaltitel: Warheite 
und Methode, svensk översättning Arne Melberg.  



66 I 
 

  

 

 DRÖMLOKALEN I 67 
 

Källförteckning 
Aristoteles, Den nikomachiska etiken, översättning Mårten Ringbom, Daidalos för-

lag, tredje upplagan 1a tryckningen, 1967, 2012. 

Benhabib, S. & Dallmayr, F. (eds.) (1990). The Communicative Ethics Controversy. 
Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Blomdahl, C. (2017), Painting from Within - Developing and Evaluating a Manual-
based Art therapy for Patients with Depression, Doktorsavhandling/ PhD disserta-
tion, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Bornemark J., Svenaeus F., red. (2009) Vad är praktisk kunskap?, Södertörn Univer-
sity Press nr. 1. 

Creative Health: The Arts for Health and Wellbieng (2017), All-Party Parliamentary 
Group on Arts, Health and Wellbeing, Inquiry Report , UK 

Dewey, J. (1939). Logic: The theory of inquiry. London: George Allen & Unwin Ltd. 

En inkluderande kulturskola på egen grund (2016), SOU 2016:69, betänkande Kul-
turskoleutredningen. 

Edling M, Palme M, Gustavsson M, red. (2008) Konstens omvända ekonomi: Till-
gångar inom utbildningar och fält 1938-2008, antologi, Daidalos. 

Florin, U. (2015), Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighets-
ledda samverkansprojekt, (Creation processes in official collaborative projects) 
Doktorsavhandling/ PhD dissertation, Mälardalen University, Västerås, Mälar-
dalen University Press Dissertations, No 179. 

Florin U., Orre I., Eriksson Y. (2016), Collaboration for the Improvement of Toler-
ance: Artistic Practice in a Societal Context, The International Journal of Social, 
Political and Community Agendas in The Arts.  

Florin U., Eriksson Y., Orre I. (2012) Designing a model of the unknown: Artistic 
impact in a chain of skilled decisions, International Design Conferens, Design 
2012, Croatia, in Proceedings: Sociotechnical Issues in Design, vol. 3   

Florin, U. (2010) Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus, 
Licentiate dissertation, Mälardalen University, Västerås, Mälardalen University 
Press Licentiate Theses, No 126. 

Florin U. & Lindhult E. (2015), Norms and Ethics: Prerequisites for Excellence in Co-
production, Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS´15). 

Gadamer, Hans- George (1960/1997), Sanning och metod, originaltitel: Warheite 
und Methode, svensk översättning Arne Melberg.  



 

68 I 
 

Gadamer H. G., (1977/2013) Konst som spel, symbol och fest, Daildalos, i översätt-
ning av Pärh Sellström. 

Hallström, O. (1996) Människor är skapande! En bok om Adelyne Cross-Eriksson-
den amerikanska konstnären som skapade Levande verkstad, Intertext. 

Harper, D. (2002), Talking about pictures: a case study for photo-elicitation, Visual 
Studies 17. 
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Måleri (monumental) 14.1-14.10 

Förhöjd närvaro teaterinslag 15.1  

Generationer, nätverk, erfarenheter 16.1-16.2  

Tabeller 
Figur 1. Genomförda aktiviteter i följeforskningsprojektet, s 22. 

Figur 2. Drömlokalens utbud av konstformer och tekniker, s 28.  

Bilagor 
Samtyckesformulär 1., 2. 
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Hej!	Jag	heter	Ulrika	Florin	och	är	forskare	(och	konstnär).	Inom	ramen	för	mitt	
följeforskningsuppdrag	för	Nacka	kommun	studerar	jag	Drömlokalens	verksamheter.	(Under	
2017	drivs	Drömlokalen	som	pilotprojekt,	med	stöd	av	Nacka	kommun.)		

	
Följeforskningens	mål	är	att	utvärdera	pilotverksamheten	och	rikta	blicken	framåt	mot	en	ev.	
mer	långsiktig	verksamhetsform.	För	att	kunna	göra	detta	behöver	jag	ert	samtycke	vad	
gäller	användning	av	foton	tagna	av	mig	samt	av	de	handledande	konstnärerna.	

	
Dessa	foton	bildar	sedan	basen	för	mina	intervjusamtal	med	de	engagerade	konstnärerna	i	
Drömlokalen.	Samtalen	är	till	för	att	ringa	in	de	erfarenheter/kunskaper	som	konstnärerna	
besitter,	och	som	sätts	i	rörelse	i	samspelet	med	deltagarna.1	
	
	
1. Jag	samtycker	till	att	foton	på	mig	där	ansikte,	händer	och	kropp	syns,	används	i	

forskningen.	
	
a) För	och	efternamn_________________________________(eller	företrädare	för	mig)	

samtycker	till	att	foton,	tagna	enligt	ovan	används,	i	forskningssyfte.	
	
b) För	och	efternamn_________________________________(eller	företrädare	för	mig)	

samtycker	till	att	foton,	tagna	enligt	ovan	används,	i	forskningssyfte	och	i	kommande	
rapport	om	projektet.	

	
	

2. Jag	samtycker	till	att	foton	på	mig	där	endast	mina	händer	och	delar	av	kroppen	syns,	
används	i	forskningen.	

	
c) För	och	efternamn_________________________________(eller	företrädare	för	mig)	

samtycker	till	att	foton,	tagna	enligt	ovan	används,	i	forskningssyfte.	
	
d) För	och	efternamn_________________________________(eller	företrädare	för	mig)	

samtycker	till	att	foton,	tagna	enligt	ovan	används,	i	forskningssyfte	och	i	kommande	
rapport	om	projektet.	

	
	

Jag	tillhör	gruppen	som	är	på	Drömlokalen:		
	

Torsdagar,	fm.	
	
Torsdagar,	em.	
	
	
Annan	veckodag/tid,	när____________________	

	
	

Hälsningar,	Ulrika	Florin	
Ulrika	Florin	
Fil.	Dr.	Universitetslektor	
Mälardalens	Högskola	
Tfn.016-15	34	03	ulrika.florin@mdh.se	

																																																								
1	Allt	fotomaterial	kommer	att	förvaras	av	forskaren	på	en	extern	lagringsenhet,	hårddisk.	
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Fotoinstruktioner	till	handledande	konstnärer,	Drömlokalen	
	
	Jag	är	ute	efter	era	perspektiv	-	er	blick	-	era	reflektioner1		

	
	

	
Jag	hoppas	att	ni	kan	göra	följande:	
	
1. Beskriv	i	ord	(teckna	gärna	som	komplement)	de	olika	konstformer/metoder	som	används	i	

arbetet	tillsammans	med	deltagarna	i	Drömlokalens	verksamheter.	(På	valfritt	papper/block	
eller	digitalt	dokument.)	I	första	hand	beskrivs	de	konstformer/metoder	som	används	i	
grupperna:	torsdag	fm.	och	em.	(Detta	kan	göras	i	grupp.)	
	

2. Fotografera:	
a) Inledningsvis	fotar	du,	vad	som	helst	i	Drömlokalen	som	du	anser	viktigt	för	att	kunna	

bedriva	verksamheten	i	interaktion	med	deltagarna.	(10	foton	var.)	
	

b) Därefter,	fotar	du	det	du	tycker	speglar	de	situationer	som	stimulerar,	inspirerar,	berör	
och	utvecklar	deltagarna,	och	eventuella	ledsagare.	(10	foton	var.)	

	
	

ü Till	varje	foto	skriver	ni	tre	nyckelord	som	stöd	för	minnet	som	förklarar	varför	just	vald	
situation,	material,	metod,	lokalegenskap	etc.	etc.	är	viktigt	och	eller	stimulerar.2	

	
	
	
	
Vi	samtycker	till	att	bidra	med	ovanstående	till	följeforskning	av	Drömlokalens	verksamheter:	
	

1. Konstnär_________________________												datum_______________________	
	

2. Konstnär_________________________												datum_______________________	
	

3. Konstnär_________________________												datum_______________________	
	

4. Konstnär_________________________												datum_______________________	
	
	
	
*	Fotografera	med	mobiltelefonen	eller	annan	digital	kamera	som	inte	tar	så	stor	uppmärksamhet	i	
situationen,	och	som	gör	att	bilderna	enkelt	kan	överföras	via	dator	till	hårddisk	för	säker	lagring.		
Med	digitala	kameror	(särskilt	mobilkameror)	tenderar	människor	att	ta	väldigt	många	bilder,	om	ni	
tagit	många	foton	av	en	viss	situation,	välj	ut	det	foto	som	bäst	representerar	det	ni	vill	visa.	
	
																																																								
1 Det material som kommer fram (foton, nyckelord, beskrivningar), används sedan vid gruppsamtal/intervjuer 
med konstnärerna, och bildar tillsammans med mina fältanteckningar och foton empirin (data) dvs. grund för 
kommande analyser.  
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