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Abstract
Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects is a doctoral thesis that explores
the creation processes of artists, when the project owner defines the purpose, theme and framework.
The area is explored from the artists' perspective and the overall research question deals with the
opportunities and obstacles that artists face when working in collaborative projects.
To be able to explore the artists' working processes, in which sketches and models were tools,
concepts from the visual research field were combined with knowledge theories that derive from
the area of practice-based research. The knowledge theories draw on an updated understanding of
ancient philosophy developed by, among others, the philosopher Martha Nussbaum. Rudolf Arnheim’s
concepts of visual thinking are also vital for the interpretation of the visuals.
The results indicate that skills in different sketching techniques build trust and enable communication.
However, the artists experienced that it was more difficult to integrate the more indefinable parts of their
knowledge, which relates to improvisation and intuition, even though this was highlighted as the most
vital force in their working processes. The consequence is that the artists have not always followed their
artistic intentions, which in some cases also meant compromising the quality of the works of art they
produced. The collaboration between the artists and the project-owner representatives could be more
enriching for both parties if the artists' implicit knowledge is respected as a resource and given some
room, although this may involve certain risks.
The study also provides results regarding the interpretation of models and sketches, and discusses in
what way different sketches can support (or hinder) communication in different stages of a design
process, i.e. what aspects are important to consider when sketches are used to support communication.
Particularly interesting is that the findings demonstrate that spoken and written language has a
significant impact on how sketches are interpreted; the use of verbal language is therefore an important
factor in presentations built on visuals.
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Abstract
Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects is a doctoral
thesis that explores the creation processes of artists when the project owner
defines the purpose, theme and framework for the project. The area is explored from the artists' perspective and the overall research question deals
with the opportunities and obstacles that artists face when working in collaborative projects. The data for this study were collected through interviews, observations, documents and artefacts. The artefacts included sketches, models and works of art.
To be able to explore the artists' working processes, in which sketches and
models were tools, concepts from the visual research field were combined
with knowledge theories that derive from the area of practice-based research. The theories draw on an updated understanding of ancient philosophy developed by, among others, the philosopher Martha Nussbaum.
The results indicate that skills in different sketching techniques build trust
and enable communication. However, the artists experienced that it was
more difficult to integrate the more indefinable parts of their knowledge,
which relates to improvisation and intuition, even though this was highlighted as the most vital force in their working processes. The consequence is
that the artists have not always followed their artistic intentions, which in
some cases also meant compromising the quality of the works of art they
produced. The collaboration between the artists and the project-owner representatives could be more enriching for both parties if the artists' implicit
knowledge is respected as a resource and given some room, although this
may involve certain risks.
The study also provides results regarding the interpretation of models and
sketches, and discusses in what way different sketches can support (or hinder) communication in different stages of a design process, i.e. what aspects
are important to consider when sketches are used to support communication. Particularly interesting is that the findings demonstrate that spoken
and written language has a significant impact on how sketches are interpreted; the use of verbal language is therefore an important factor in presentations built on visuals.

i

Sammanfattning
Avhandlingen Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt undersöker konstnärers arbetsprocesser i projekt där
uppdragsgivaren formulerat tema, syfte och ramar för gestaltningsarbetet.
Genom tre fallstudier har konstnärers arbetsprocesser i samverkansprojekt,
med inriktning på utställning och gestaltning i musei- och kulturmiljö undersökts. Den övergripande frågeställningen behandlar vilka möjligheter och
begränsningar konstnärer upplever i sin praktik i myndighetsledda samverkansprojekt.
Materialet till studien har samlats in via intervjuer, observationer, artefakter och dokument. Till artefakter räknas skisser, modeller och verk. För att
undersöka konstnärernas arbetsprocesser, där olika typer av skisser är ett
verktyg, har teorier från det visuella fältet kombinerats med teorier om praktisk kunskap. Från det visuella fältet är Rudolf Arnheims teorier om visuellt
tänkande centrala och vad gäller kunskapsteorier är utgångspunkten en samtida tolkning av Aristoteles teori om olika kunskapsformer som utvecklats av
bland andra filosofen Martha Nussbaum.
På en övergripande nivå visar studien att skicklighet i hantering av olika
skisstekniker möjliggör kommunikation och skapar förtroende, medan mer
svårbeskrivbara delar av konstnärers kunnande där improvisation och intuition utgör vitala krafter är svårare att integrera i samverkansprojekten. Följden av detta är att konstnärerna inte alltid valt att driva igenom sina intentioner i projekten fullt ut, vilket i ett par fall också inneburit avkall på gestaltningens kvalitet. Samverkan mellan offentliga uppdragsgivare och representanter från den kreativa sektorn (som konstnärerna i projekten representerar), skulle kunna bli mer berikande för båda parter om konstnärers implicita
kunnande ses som en resurs och om uppdragsgivaren skapar utrymme för
improvisation, även om detta innebär ett visst risktagande.
Studien förmedlar också ny empiribaserad kunskap beträffande olika
skiss- och presentationsformers funktion i kommunikationsakten mellan
konstnär (skissproducent) och uppdragsgivare (beställare). Detta kan komma
till nytta i flera sammanhang där skissmaterial används vid presentationer av
idéer, i kommunikationen med en beställare eller som ett verktyg i grupprocesser. Intressant nog demonstrerar resultaten också att såväl talat som skrivet språk har stor inverkan på hur skisser tolkas. Därför är detta en viktig
aspekt att beakta för både skissproducent och beställare i presentationer
som inkluderar visuella material.
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Förord
Avhandlingsskrivande kan liknas vid att anlägga en större trädgård. De olika
delarna kan inte formas efter ett mönster och arbetet måste ta tid. Genom
omsorgen om de enskilda delarna framträder slutligen trädgården. En sammanhållande struktur, en gräsmatta eller en stenyta anläggs för att lotsa besökare mellan trädgårdens olika delar. Helheten görs stabil. Detta är också
kappans uppgift, texten som fungerar som avhandlingens sammanhållande
yta. Liksom i trädgården ändras delstrukturer efterhand. Nyanlagda delar
samsas med äldre delar, med gamla sorter som bevarats i flera generationer
och som nu får en annan funktion eller till och med en ny betydelse. Ibland
växer det inte där det var tänkt. Bör detta uppmärksammas eller kanske helt
sonika rensas bort? Det är där de svåra besluten måste fattas. Men i avhandlingsarbetet, precis som vid anläggningen av trädgården, är inte alla moment
ensamarbete. Hela arbetslag med mästare i spetsen är en del i processen. Jag
vill därför tacka alla kollegor i forskargruppen Design och Visualisering (DV),
men allra mest mina handledare, docent Inger Orre och professor Yvonne
Eriksson. Mitt varmaste tack till er båda! Allteftersom avhandlingsprojektet
sakta rört sig från ett fokus till ett annat har era respektive perspektiv och
kompetenser varit oersättliga. I arbetsprocessen ingår också extern granskning. Stort tack fil. doktor Anna Tellegren, forskningsledare och intendent
vid Moderna Museet, för läsning, opposition och givande samtal vid mitt
slutseminarium.
Tack också till alla verksamma forskare och doktorander inom forskarmiljön Innovation och produkt realisering (IPR), där DV är en av tre forskargrupper. Här finns en berikande spännvidd av perspektiv. I en av avhandlingens
delstudier fick jag nöjet att arbeta tillsammans med lektor Bengt Köping
Ohlson som forskar inom Innovationsledning (IL), en annan av de tre forskargrupperna inom IPR. Stort tack för att du generöst öppnade upp för vår
gemensamma studie. Ett speciellt tack går till lektor Carina Söderlund för
uppmuntrande och kloka kommentarer och ett stort tack till lektor AnnaLena Carlsson för att du uppmärksammat mig på viktiga aspekter i tankebygget. Jag vill också tacka alla andra lärarkollegor inom informationsdesign
och alldeles särskilt Marianne Palmgren, som precis som jag har ett förflutet
som bildkonstnär, för givande diskussioner och uppmuntran under hela avhandlingsprojektet.
Utanför vår miljö på Mälardalens högskola finns också personer som betytt
oerhört mycket för detta arbete. Jag vill särskilt tacka Ingela Blomberg, docent i arkitektur vid Kungliga tekniska högskolan och forskare inom Boomgruppen, för viktiga kommentarer och kloka samtal under arbetets gång.
v

Jag vill också passa på att tacka alla konstnärer som medverkat i studien, utan
er hade denna avhandling aldrig kunnat skrivas. Tack till konstnärerna:
Tommy Adelholt, Lars Agger, Jim Axén, Kaarin Bonde Jensen, Jon Brunberg, Mårten Carlsson, Stefan Edqvist, Anton Engvall, Gunnar Carl Nilsson,
Andrea Hvistendahl, Oscar Nilsson, Ida Olai, Synnöve Pohjola, Ann Sidén
alias Mamma Knota, Elisabeth Ohlson Wallin och Åsa L Winterqvist, för att
ni anförtrott mig era berättelser och reflektioner direkt ur praktiken.
Sist riktas mitt innerligaste tack till min älskade familj, min man Peter, vår
dotter Mira, vår son Leon och min mamma Lillemor, för ert stora tålamod
när jag koncentrerat mig på denna tidsslukande och omdanande uppgift.

Till Peter
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Kappans uppbyggnad och disponering
Avhandlingens kappa är utformad för att komplettera och utveckla de delar
av forskningsprojektet som är mindre synliga och/eller framskridna i forskningsprojektets delpublikationer. Artiklarna finns inbundna i avhandlingens
appendix. Kappan omfattar också licentiatuppsatsen, Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus, som är skriven i monografiform. Licentiatuppsatsen är inte bilagd. Intentionen med kappans utformning är att
presentera hela forskningsprojektet med ett fokus, mot avhandlingens övergripande frågor och syfte.
Kappans disponering

Kapitel I presenterar avhandlingens syfte, frågeställningar och avgränsningar.
Här presenteras även de tre fallstudierna som utgör fundamentet i undersökningen samt närliggande forskning.
Kapitel II presenterar avhandlingens teoretiska utgångspunkter, tillvägagångsätt, metoder och material.
Kapitel III innefattar en diskuterande sammanfattning, där empiriska fynd
från avhandlingsprojektet diskuteras och förs samman, följt av slutsatser.
Den diskuterande sammanfattningen är organiserad i två teman: Skiss och
presentation samt Inflytande och anpassning.
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Kapitel I
Om konstnären genomför sin idé och gör den till en viss form är alla
steg i processen viktiga. Även om idén själv inte görs visuell är den
lika mycket ett konstverk som någon färdig produkt. Alla de mellanliggande stegen – krafs, skisser, teckningar, misslyckade verk, modeller, studier, tankar, konversationer – är intressanta.1

Inledning
Designforskning intresserar sig för hela designprocessen, därmed också för
det skapande subjektet, dess förutsättningar, arbetsprocesser och resultat.
När konstnärer arbetar i projekt där uppdragsgivaren har tydliga krav på
gestaltningsarbetets syfte, inriktning och resultat finns likheter mellan
konstnärers och designers arbete. I synnerhet om det i projektet ingår flera
aktörer med olika kompetenser. I detta avhandlingsprojekt har konstnärers
arbete i myndighetsledda projekt undersökts.2 I de studerade fallen har såväl
syfte som ramar för gestaltningsarbetet varit formulerade av uppdragsgivaren.
Konstnärerna har samverkat med personer som representerar andra kunskapsområden, till exempel arkeologi, pedagogik och samhällsbyggnad.
Konstnärer använder ofta skisser och modeller av olika slag för att beskriva sina idéer och för att stödja kommunikationen inom en arbetsgrupp.
Därför har det varit centralt att studera hur skisser, modeller och presentationsformer påverkar möjligheterna att nå fram till uppdragsgivaren men
också hur dessa fungerar som verktyg i arbetsprocessen inom ett pågående
projekt. Uppdragsgivare och övriga medverkande i projekten har, i olika
grad, haft inflytande på konstnärernas arbetsprocesser och resultat. Avhandlingens överordnade fråga behandlar de möjligheter och begränsningar
konstnärer möter i myndighetsledda samverkansprojekt.
Det är vanligt att konstnärer anlitas när något skall gestaltas, på museum, i
kulturarvsmiljöer, i samband med ny- och ombyggnationer samt vid större
infrastrukturella investeringar.3 Men konstnärer anlitas även för att skaka om
1
Le Witt, Sol, (1967/2006) Paragrafer om konceptuell konst, originaltitel: Paragraphs on
Conceptual Art, i översättning av Sven-Olov Wallenstein, i antologin Konceptkonst,
Skriftserien Kairos nr 11., Raster förlag, s. 46.

2
Myndighet = ett statligt organ vars uppdrag fastställts av riksdag eller regering genom att riksdagen beslutat om en lag med instruktion för myndigheten eller regeringen har beslutat om en förordning med instruktion. Definition av myndighet enligt
SOU 2007:11, Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, 2007, s. 22.	
  
3

Också i de uppdrag som traditionellt benämnts konstnärliga utsmyckningsuppdrag
syns allt oftare en tydlig nyttoaspekt i utlysningar och tävlingsprogram.
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och skapa kreativa processer i företag och organisationer, där avsikten är att
sätta igång diskussioner och ge alternativa infallsvinklar på problem som ska
lösas. Målet är att hitta gestaltningslösningar och innovationskraft.
När Torsten Weimarck diskuterar relationerna mellan design och konst talar
han om ”två aspekter av mänskligt skapande”, och att design och konst genom historien kan ”beskrivas som två (föränderliga) poler inom vad som
kunde kallas för de människogjorda föremålens sfär överhuvudtaget”.4 Han betonar att de objekt som i en period betraktats som konst i andra perioder
kan betraktas som design och vice versa och att detta kan variera över tid.
När konstnärers arbetsprocesser och resultat diskuteras används ofta, i
svenska kontexter, begreppen gestaltning (verk och verksamhet) och gestaltningsprocesser. Även begreppet design täcker såväl verksamheten som dess
resultat. På engelska används design och design processes för både konstnärers
och designers arbetsprocesser och resultat. Begreppsparen betecknar skapande arbetsprocesser och deras resultat.5
I skapande arbetsprocesser är skisser och modeller viktiga verktyg för
många konstnärer (designers, arkitekter, ingenjörer m.fl.), både i kommunikationen med en beställare och i den egna undersökande processen. Skisser
och modeller kan vara en del i en undersökande arbetsprocess men även
resultatet av processen. Olika visualiseringstekniker kan stödja respektive
försvåra kommunikationen med en uppdragsgivare eller kommunikationen
inom en grupp. Kunskaper om tolkning, användning och produktion av skisser och modeller kan vara avgörande i många sammanhang.
Designforskning är tillämpad och praktiknära forskning med varierande
ursprung. Teorier och metoder har sitt ursprung i teknik, konst, samhällsvetenskap och humaniora. Det här projektet närmar sig designforskningen från
det konstnärspraktiska hållet och anlägger därmed ett producentperspektiv.
Jag har själv en bakgrund som konstnär och har därmed kunnat komma nära
den praktik som undersökningen gäller.6 Avhandlingsprojektet har genomförts inom forskarutbildningsämnet Innovation och design vid Mälardalens
4

Wiemark, Torsten (2003), introduktionstext till antologin Design och konst: texter om
gränser och överskridanden, del 1. Skriftserien Kairos nr 8., Raster förlag, s. 11.

5
I denna avhandling används huvudsakligen begreppen verk och skapande arbetsprocesser.
6

Jag erhöll min MFA (Master in fine art) från Konstfack med inriktning mot skulptur 1992. Efter att ha varit yrkesverksam konstnär på heltid under många år började
jag min forskarutbildning på halvfart hösten 2006 och erhöll 2010 filosofie licentiatexamen i Innovation och design.
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högskola. Design och visualisering (DV) en av tre forskargrupper inom forskarmiljön Innovation och produktrealisering (IPR).7 Inom DV undersöker forskare
och doktorander, med olika teoretisk och/eller praktisk bakgrund, praktiska
tillämpningar med människan i centrum. Det är alltså en flerdisciplinär forskargrupp som närmar sig designrelaterade frågor utifrån olika infallsvinklar.

Syfte och frågeställningar
På ett övergripande plan syftar denna studie till att öka kunskapen om
konstnärers arbetsprocesser och förutsättningar i samverkansprojekt med
definierade uppdrag samt att ge inblickar i hur kommunikationen mellan
olika intressenter kan fungera. Att öka denna kunskap är värdefullt för att
bättre förstå vilka faktorer som styr konstnärers arbete och för att kunna få
optimal nytta av konstnärers medverkan. Studien behandlar konstnärers
arbetsprocesser i projekt som är formulerade, ledda och beställda av offentliga uppdragsgivare. I tre fallstudier undersöks konstnärers arbetsprocesser i
samverkansprojekt med inriktning på utställning och gestaltning i musei- och
kulturmiljö. I de undersökta projekten samverkar konstnärerna med yrkesutövare inom andra kunskapsområden.
Övergripande frågeställning:
Vilka möjligheter och begränsningar möter konstnärer i myndighetsledda samverkansprojekt?
I genomförandet av studien har den övergripande frågeställningen brutits ner
i tre underfrågor:
1.
2.
3.

Vilken betydelse hade konstnärernas skisser och annan presentation?
Hur uppfattade konstnärerna samarbetet med projektledning
och övriga projektmedarbetare?
Hur bedömde konstnärerna sitt inflytande på projektens genomförande och slutresultat?

7
Inom forskarmiljön Innovation och produktrealisering (IPR) på Mälardalens Högskola
finns tre forskargrupper: Design och visualisering, Innovationsledning och Produktrealisering.
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Avgränsningar
Studien behandlar konstnärers uppdrag i projekt där beställaren tar aktiv del
i arbetsprocessen och har en uttalad intention med det idéinnehåll som ska
gestaltas. Beställare och projektledare representerar statliga och kommunala
organisationer. Undersökningens frågor behandlas i fallstudierna genomgående ur konstnärernas perspektiv. Studien har avgränsats till de konstnärer
som fullföljt sina uppdrag inom de studerade projekten.
Konstnärernas arbetsprocesser har studerats via intervjuer, observationer,
skisser, modeller, verk och dokument. I de studerade fallen har endast
konstnärerna intervjuats. Beträffande uppdragsgivare och medverkande i
projekten med andra yrkesbakgrunder finns endast material från dokument
och observationer.
Som tidigare nämnts, har jag själv en bakgrund som yrkesverksam konstnär, men inom ramen för detta forskningsprojekt har jag inte varit utövande
konstnär, därmed tillhör inte detta arbete konstnärlig forskning utifrån Vetenskapsrådets nu gällande definition.8 Det har dock producerats flera arbeten inom området konstnärlig forskning som, liksom detta arbete, behandlar
skapande arbetsprocesser.
Yrkesverksam konstnär
Eftersom konstnärers yrkesutövning utgör fokus för detta arbete, är det
viktigt att definiera vem som kan anses vara yrkesverksam konstnär. Jag ansluter till de kriterier och definitioner som Konstnärernas riksorganisation
(KRO) tagit fram för ett medlemskap.
Enligt KRO är man konstnär om man har konstnärlig högskoleexamen%
från någon av utbildningarna vid konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Umeå, Konstfack, Högskolan för design och konsthantverk
(HDK), Beckmans designhögskola samt Akademien Valand eller en jämförbar utländsk högskoleutbildning med inriktning på bild och form. Det är
även möjligt att ansöka om medlemskap utan formell konsthögskoleutbildning och då bedöms istället ansökan utifrån dokumenterad yrkesverksamhet

8

Vetenskapsrådet (VR) har en särskild kommitté för konstnärlig forskning. Det finns
en definition av konstnärlig forskning på VR:s hemsida: Konstnärlig forskning tar sin
utgångspunkt i den konstnärliga processen och verksamheten. Forskningen, som kan
beröra alla konstarter, är praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för
att utveckla ny kunskap. Resultatet från konstnärlig forskning redovisas vanligen i
både gestaltande och skriftlig form.
http://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/konstnarligforskning.4.5adac704126a
f4b4be280008981.html, hämtat 2014-09-06.
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som ska hålla motsvarande kvalitet.9 De konstnärer som ingår i fallstudierna i
detta forskningsprojekt uppfyller KRO:s kriterier för yrkesverksamhet.

9

”den sökandes konstnärliga yrkesverksamhet beskrivs utifrån en kombination av
utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt konstnärlig och teknisk kvalitet.%% Som utbildningsmeriter räknas en sammanhängande förberedande konstutbildning t.ex. vid
Gerlesborgsskolan, Nyckelviksskolan osv. Sammanhängande lärlingsutbildning, utländsk utbildning samt annan utbildning med inriktning mot bild och form kan också
räknas som merit. Studieintyg krävs.%% Som yrkesmeriter räknas dokumenterad utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier, tid i yrket, produkter i produktion, recensioner, annan konstnärlig verksamhet exempelvis konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag mm. %Konstnärlig och teknisk kvalitet och uttrycksförmåga
visas bäst genom bilder eller annan dokumentation av utförda verk.%%Vid bedömningen
görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet.” citatet är hämtat från
KRO:s hemsida, http://www.kro.se/1024, hämtat, 2013-10-14.
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Närliggande forskning
Inom flera områden bedrivs forskning som på olika sätt har bidragit med
kunskaper om konstnärers arbetsprocesser och resultat (skisser, modeller
och färdiga verk). Nedan presenteras forskning som på olika sätt ansluter till
denna avhandlings inriktning och frågor. Forskningen är organiserad utifrån
tre teman: arbetsprocesser, skisser och verk, undervisningstraditioner samt
yrkeskunnande.
Arbetsprocesser, skisser och verk

Konstnärer har genom historien anlitats för offentliga uppdrag, även om
uppdragsgivaren inte alltid har varit en institution med offentliga medel.
Uppdragens karaktär har varierat över tid men det som varit centralt är beställarens involvering och engagemang i uppdragen. Frågor kring konstnärers
relation till beställare och offentliga uppdrag har belysts i en rad internationella studier.
I The Patterns of Intention belyser Michael Baxandall, i flera olika studier,
relationen mellan beställare, konstnär och arkitekt samt de omständigheter
som påverkat arbetsprocesserna och utformningen av det slutliga verket.10
Han lyfter även fram konstnären som sin egen uppdragsgivare, med sin egen
uppdragsformulering och plan, i det här fallet Picasso, och diskuterar sociala
omständigheter som påverkar de konstnärliga valen.11 I Patrons and Painters:
A study in the relation between Italien Art and Society in the Age of Baroque lyfter
Francis Haskell fram relationen mellan beställare och konstnär i 1600-talets
Italien. Haskell beskriver hur konstnärerna med sina målningar i kyrkor,
palats och på andra offentliga platser bidrog till att stärka beställarnas maktposition.12 Altarskåp och gravbilder (epitafier) är ytterligare exempel på offentligt konst bekostad av privata uppdragsgivare som varit involverade i
verkens utformning.13
I Sverige har konstnärer uppfört sedelärande pedagogiska verk i en rad offentliga byggnader under de senaste hundrafemtio åren. Detta gäller särskilt
skolbyggnader, där konstnärer utfört väggmålningar vars syfte varit att förmedla ett gott uppförande, visa gymnastikövningar och skildra natur, för att
10

Baxandall, Michael (1985/1992), Patterns of Intention: On the Historcal Explantaion of
Pictures, Yale University Press, New Haven och London, femte utgåvan 1992.

11
12

Ibid. s. 46-48.

Haskell, Francis (1980), Patrons and Painters: A study in the relation between Italien Art
and Societyin the Age of Baroque, Yale University Press.

13
Gillgren, Peter (1995), Gåva och själ: Epitafiemåleriet under stormaktstiden, Ars Suetica
17, Uppsala; Gillgren P. red. (2008), Själens uttryck: Passion dygd och andakt- samspel
mellan själ kropp i 1600-talets människosyn, Barockakademiens skriftserie 1.
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stödja undervisning och kunskapsinhämtning.14 Motiven relaterade till läromedel och utbildningsplaner.
När de moderna bostadsområdena växte fram under 1950-talet, exempelvis i Vällingby, integrerades ofta konstverk i bostadshusen i form av väggdekorationer, vilket fordrade samverkan mellan arkitekt och konstnär.15 Detta
var också aktuellt i arbetet med Hötorgsskraporna i Stockholm, där arkitekten David Helldén och konstnären Olle Bærtling tillsammans gestaltade
entrén till det första höghuset.16 Med införandet av enprocentsregeln 1963
ökade den offentliga konsten i omfång.17 Många av dessa uppdrag erhölls
genom tävlingar. En genomlysning av den offentliga skulpturens framväxt i
Sverige har gjorts av Jessica Sjögren Skrubbe i avhandlingen Skulptur i folkhemmet.18 Ett senare fenomen är samarbetet mellan konstnärer, programmerare och datatekniker som både har lett till innovationer, exempelvis färgkuben som är en visualisering av det färgsystem som ligger till grund för utvecklingen av färgplottern, och till att utvecklingen av datorbaserad konst
tagit fart.19 Dessa samarbeten kan ses som monument över både konsten som
sådan och utvecklingen av den digitala ingenjörskonsten. Den tidigare forskning som behandlar relationen mellan konstnärer, uppdragsgivare och offentlighet har skrivits ur ett konsthistoriskt/konstvetenskapligt perspektiv, medan denna avhandling behandlar fenomenet utifrån arbetsprocessen och hur
det i sin tur kan ha relevans för designforskning.

14

Hedström, Per (2004), Skönhet och skötsamhet: Konstnärliga utsmyckningar i svenska
skolor 1870-1940. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen.

15

Thomas Millroth och Per Skoglund fotografier (2004),Vällingby - en tidsbild av vikt,
Almlöfs förlag, Stockholm.
16

Eriksson & Mankell (2007), Konst och visuell kultur i Sverige 1950 – 2000, red. Lena
Johannesson, Signum, Stockholm.
17

Enprocentsregeln, har sitt ursprung i Statens konstråds bildande 1937, och dåvarande ecklesiastikminister Arthur Enbergs förslag att avsätta 1% av byggkostnaden i
statliga byggföretag till konstnärlig utsmyckning. I Stockholm stad klubbades regeln
igenom 1963 av stadens politiker. Därefter har 1% av om- och byggkostnaden använts
för konstnärlig gestaltning i Stockholm, men det varierar i landet i vilken utsträckning regeln tillämpas. Se, Konsten på väg att bliva allas…Statens konstråd 1937-1987, red.
Stensman M., Statens konstråd, 1987.
18

Sjöholm Skrubbe Jessica (2007) Skulptur i folkhemmet: Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975. Doktorsavhandling,
konstvetenskapliga institutionen Uppsala, Makadam.

19

Svensson, Garry (2000), Digitala pionjärer: Datorkonstens introduktion i Sverige. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Carlssons förlag, Stockholm, s. 53, 54.
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Ragnar Josephson hävdade redan 1940 i Konstverkets födelse att det går att lära
sig något om konstnärers arbetsprocesser genom att studera deras skisser
och modeller, det vill säga de representationer som föregår färdiga verk.20
Han menade att det är möjligt att se hur en idé uppstår i en konstnärs medvetande genom en serie skisser, men också att det går att följa hur idén långsamt utvecklas till ett färdigt verk. Redan Josephsson utryckte således ett
intresse för de arbetsprocesser som föregår färdigproducerade verk. I Patterns
of Intention från 1985 tar Baxandall ytterligare ett steg och ifrågasätter om
upphovsmannens intentioner kan läsas endast utifrån analyser av artefakter
(skisser, modeller och verk).21 Hans kritik riktas främst mot en övertro på
konstvetenskapliga analysmetoder som enda underlag till förklaringar av
konstnärers och andra upphovsmäns intentioner med sina verk. Han var
konsthistoriker och kritiserade därmed den tradition som han själv skolats i.
Baxandall menade att både de dokument och artefakter som relaterar till
processen och de förhållanden som rådde när verket framställdes måste analyseras, om upphovsmannens intentioner ska kunna spåras.22 Baxandall betonade också att det är viktigt att komma ihåg att tolkarens tids-, plats- och
traditionsbundna tankesystem följer med i tolkningen. Dessa diskussioner är
fortfarande aktuella.
Likartade resonemang hittas till exempel i Yvonne Erikssons text The
Possibility and Obstacles of Reading Sketches as a Life från 2013, en av flera texter i
antologin The Challenges of Biographical Research in Art History Today som diskuterar samtida utmaningar inom konsthistorisk forskning.23 Erikssons text
tar bland annat upp den remediering som sker via bildurval, tolkning och i
själva skrivandet. Att förmedla en konstnärs liv genom en text med utgångspunkt i bilder är alltså lika mycket ett avtryck av författaren (uttolkaren),
menar Eriksson. Detta har varit viktigt att reflektera över i det här avhandlingsprojektet, men i detta arbete finns även konstnärernas egna berättelser
om sina arbetsprocesser och verk som också inverkar på analyser och beskrivningar.
20

Josephson, Ragnar (1940/1955), Konstverkets födelse, fjärde upplagan, Studentlitteratur.

21
22

Baxandall, M. (1985/1992).

Med dokument avses all dokumentation från initial brief (eller uppdragsbeskrivning) och eventuella ritningar, inklusive ekonomiska och praktiska förutsättningar
beskrivna och bevarade gällande ett gestaltningsprojekt. Med artefakter avses skisser,
ritningar modeller och färdiga verk som genererats inom ett gestaltningsprojekt.
23

Eriksson, Yvonne (2013), The Possibility and Obstacles of Reading Sketches as a Life, The
Challenges of Biographical Research in Art History Today, red., Renja SuominenKokkonen, Studies in Art History number 46., utgiven av The Society for Art History in Finland, Helsinki.
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I Janet McDonnells undersökning, Impositions of order: a comparison between
design and fine art practices från 2011, uppmanas två konstnärer som samarbetar
i ett filmprojekt att reflektera över sitt arbete.24 Liksom detta avhandlingsprojekt intresserar sig McDonnell för konstnärers och designers arbetsprocesser. Hennes utgångspunkt är att undersökningar av samtida konstnärers
arbetsprocesser kan berika både designforskning och kreativa designpraktiker. I två samtal mellan konstnärerna och forskaren undersöks deras gemensamma arbetsprocess i ett filmprojekt.25 Många grundläggande förutsättningar liknar dem som brukar gälla i designprocesser, det vill säga de ekonomiska,
tekniska och praktiska förutsättningarna. Men vad konstnärerna framhåller
som det avgörande i arbetsprocessen är emotionella, estetiska och tematiska
överenskommelser. Det är dessa som driver arbetet framåt. Det centrala i
konstnärernas beskrivning är det som benämns: alibi och conseit.26 Alibi är i
detta sammanhang något som utgör en startpunkt eller anledning att påbörja
en designprocess. Detta alibi kan till exempel vara en påhittad historia att
samlas kring, men historien behöver inte ha med det kommande verket att
göra, utan fungerar som ett slags utgångsläge eller ingångsvärde för
processen. Conceit förmedlar istället en specifik position (status eller
tillstånd) för att gemensamt ta sig an och bedöma den påhittade historien.
Konstnärerna ger ett exempel:”we are in a church and we think it is inside of
a projector”27. Varken alibi eller conceit behöver ha med det färdiga resultatet att göra, de fungerar främst som en motor i designprocessen där infall och
associationer är viktiga för att komma vidare. I McDonnells studie framkom
att alibi och conceit fungerar samlande och understödjer upprätthållandet av
en kreativ atmosfär i samarbetet och hjälper konstnärerna att undvika
fixering. I likhet med McDonnells studie har ett par konstnärer i den här
studien berättat om att de utvecklar tekniker för att hitta alternativa angreppsätt och bryta tankemönster i arbetsprocesserna.
I detta avhandlingsarbete har skisser och modeller analyserats och därför
är också forskning som behandlar hur olika delelement i en bildyta kan
tolkas viktig för förståelsen av skissmaterialet. Forskning om olika typer av
skisser och hur de används i olika skeden av en designprocess är också
central. Barbara Tverskys studie Visulazing Thought från 2011 undersöker hur
24

McDonnell, Janet (2011), Impositions of order: a comparison between design and fine art
practices, Design Studies, Elsevier, s. 289.

25
Konstnärerna Graham Ellard och Stephen Johnstone har samverkat i flera konst/designprojekt i över tjugo års tid.
26

Jag väljer här att hålla mig till de engelska begreppen eftersom översättning av
orden riskerar att bli missvisande i detta fall.
27

McDonnell J. (2011), s. 292.
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punkter, linjer, boxar, pilar etcetera kan organiseras för att skapa mening i
diagram, ritningar och skisser.28 Koncept som centrum, vertikal, horisontal
samt uppe eller nere analyseras. Tversky menar att eftersom praktiker använt
sig av den här typen av tecken när de framställt kartor, diagram och skisser
under århundraden, har också användningen av dem efterhand förfinats. I
hennes analys redogörs för hur olika tecknen och symboler relaterar till det
verbala språket, till gester och till vår spatiala uppfattning.
I Gabriela Goldschmidts studie The dialectics of sketching från 1991 är den
undersökande processen med skissen som verktyg i fokus.29 Hon utgår från
arkitekturpraktiken. Studien behandlar skisser i tidiga skeden av en
designprocess och fokuserar på undersökande skissers betydelse för det
växelspel som äger rum i sökandet efter en form. Karaktäristiskt för den
sortens skisser är att de används för att leta efter enskilda formers generiska
kvaliteter, menar Goldsmith. I ett senare skede av en designprocess kan
former organiseras till helheter som sammanställs i ritningar och scheman.
Goldschmidt noterar också att förmågan att snabbt växla mellan ett
designproblems övergripande nivåer och mindre avgränsade delar hänger
samman med längre erfarenhet. Hon menar att en erfaren arkitekt har lättare
att snabbt förflytta sig mellan dessa lägen medan en arkitekt med mindre
erfarenhet har svårare att växla mellan olika abstraktionsnivåer.
Undervisningstraditioner

Konstnärer har traditionellt skolats i lärlingssituationer genom att mästare
arbetar tillsammans med lärling. I arbetssituationen förmedlas hantverkskunnandet genom praktisk övning. På samma sätt har dimensioner ur arbetet
som kan hänföras till omdöme och etik också förmedlats efterhand som
lärlingen fått alltmer komplexa uppgifter. Dagens högre konstutbildningar
har sitt ursprung i de konstakademier som växte fram i Europa under den
senare delen av 1700-talet, där mästar-/lärlingsbaserad undervisning bedrevs.
Konstakademierna drog till sig de ledande konstnärerna som både ledamöter
och lärare.30 Eftersom jag studerar fall där konstnärerna samspelar med människor som har andra yrkesbakgrunder, har det varit viktigt att reflektera
28

Tversky, Barbara (2011), Visual Thought, Topics in Cognitive Science nr 3., s. 449535.

29
Goldschmidt, Gabriela (1991), The dialectics of sketching, Creativity Reseach Journal
vol. 4., s. 123-143.
30

I Sverige låg högre konstnärliga utbildningar utanför högskolesystemet fram till
högskolereformen 1977. I SOU 1970:66, finns expertbetänkanden av konstnärsutbildningssakkunniga som är kritiska till idén att integrera bildkonstnärliga utbildningar i
högskolan. Se också Edling M. (2011) s. 12, 13.
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över hur traditioner inom konstnärspraktiken kan skilja sig från respektive
likna andra yrken och hur detta eventuellt kan inverka på samarbetet.
I Marta Edlings studie Fri konst? från 2011, undersöks svenska högre utbildningar inom bildkonst.31 Den tidsperiod som Edling undersöker är 19601995, vilket motsvarar den period då konstnärerna i min undersökning utbildat sig. Edling beskriver exempelvis hur lösa strukturer med påbjuden frihet
har bildat ramarna för hur utbildningsverksamheterna har kunnat bedrivas,
med särskilda rum för handledning, övning och praktik. I Edlings studie
framträder en bild av utbildningarna som rena förberedelser inför yrkesverksamheten utanför, där studenternas handlingsutrymme definieras av en etablerad konstscen. Antagna studenter räknades, av lärosätet mer som stipendiater, som förutsattes vara tränade i relevanta tekniker och redan ha stora
färdigheter inom sina uttrycksformer. Studenten, den blivande konstnären,
genomgick främst ett slags mognadsprocess under utbildningen där grunden
utgjordes av eget fortsatt arbete och handledning gavs av etablerade (ofta
kända) konstnärer.32 Denna utbildningsform kan hänföras till Jean Laves och
Etienne Wengers teorier om lärande, som de presenterade i Situated Learning: Legitimate peripheral participation 1991.33 Lave och Wenger argumenterade för lärande som en praktik- och situationsbunden process. De uppmärksammar särskilt situationen där lärandet sker, praktikgemenskapen. Plats
och sammanhang ses som delar av lärandestukturen tillsammans med stödet
från mer kunniga kollegor.
Ett konkret exempel på en handledningssituation som har bäring på både
konst och designområdet hittas i Donald A Schöns The Reflective Practitioner
från 1983, där ett fall från arkitekturundervisningen vid MIT undersöks.34
Petra som är student berättar för sin lärare Qvist att hon fastnat i sin designprocess. Hon berättar också vad hon tror att det beror på. Petra tar fram sina
skisser och Qvist granskar dem snabbt. Sedan lägger Qvist över ett semitransparent papper och börjar skissa direkt ovanpå samtidigt som han talar.
Det han berättar om är inte samma sak som det han skissar upp, men tillsammans bildas det budskap som han vill förmedla. Vad Qvist säger är egentligen helt obegripligt om man inte samtidigt ser själva tecknandet.
31
Edling, Marta (2011), Fri konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand,
Konstfackskolan och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995.
32
33

Edling, M. (2011), s. 13.

Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991/2011), Situated Learning: Legitimate peripheral
participation, Cambridge University Press, New York.

34

Schön, Donald A. (1983), The Reflective Practitioner, Basic Books, s 76-104; Schön, D.
A., (1987) Educating the Reflektive Practitioner, Jossey-Bass, California.
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Fallet åskådliggör att fler medieringsformer ofta används för att diskutera
hur ett gestaltningsproblem kan lösas, att flera modaliteter ibland används
simultant för att kommunicera, något som också observerats i detta avhandlingsprojekt. Schöns studier av yrkespraktiker från 1980-talet har bäring på
både konstnärers och designers yrkesutövning samt på designforskning.
Schön introducerade begreppen reflection-in-action och knowledge-in-action i
dessa studier, två begrepp som fått fäste inom såväl designforskning som
annan praktiknära forskning.
Yrkeskunnande

Forskning om yrkeskunnande bedrivs bland annat av forskare med egen bakgrund i de yrken som studeras. Den här avhandlingens frågor om konstnärers
arbetsprocesser och min egen bakgrund som konstnär gör att mitt avhandlingsprojekt kan relateras till ett par av dessa undersökningar.
I Inger Orres avhandling Reporterskap- berättelser, irrbloss, dygder från 2001
undersöks journalisters yrkeskunnande genom en lång serie intervjusamtal
med 17 praktiserande reportrar. Undersökningen koncentrerar sig på den
enskilda reporterns utmaningar och dilemman i yrkesutövningen. Orre har
själv tjugo års yrkesverksamhet som reporter bakom sig och hade därför med
sig stor kunskap om yrket in i undersökningen.35 Undersökningen genomfördes tillsammans med reportrar, som hade ”ett eget uttalat intresse av att öka
kunskapen om sitt yrke”.36 Författaren anser att nya etiska regler bör införas
med grund i ansvariga reportrars yrkesutövning, eftersom rådande regler
utgår från massmedieföretagens affärsetik.37 I slutdiskussionen föreslår Orre
att reportrar ska medges ett ökat juridiskt ansvar för sitt arbete. Avhandlingen visar att reporterskapets praktik rymmer en önskan om att ta ansvar, men
att nuvarande system och regelverk inte tillåter reportrar att ta detta ansvar.
I Maria Johansson avhandling Skådespelarens praktiska kunskap från 2012
undersöks skådespelarens yrkeskunnande.38 Liksom i Orres avhandling grundas undersökningen i egen erfarenhet av yrkesområdet. Johansson utgår från
frågor som uppstått ur praktiken under den egna yrkesverksamheten, hon
prövar dessa frågor tillsammans med en grupp erfarna skådespelare. Fyra
aspekter av skådespelarens yrkeskunnande behandlas: intuition, mod, anekdoter

35

Orre, Inger (2001), Reporterskap- berättelser, irrbloss, dygder. Doktorsavhandling,
Kungliga tekniska högskolan, KTH, Stockholm.
36
37
38

Ibid. s. 85.
Ibid. s. 333.

	
  

Johansson, Maria (2012), Skådespelarens praktiska kunskap. Doktorsavhandling, Senter
for Praktisk Kunnskap, Universitetet i Nordland, Norge.
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och skapande.39 En av dessa, anekdoter, avser en berättelse som speglar skådespelarens tidigare erfarenheter och som skådespelaren själv traderar i syfte
att förmedla den egna yrkeskunskapen i nya sammanhang. Skådespelare,
liksom andra konstnärer, har många gånger kortare kontrakt och växlar därför ofta mellan olika miljöer och medarbetare och behöver därför kunna
skildra sin kunnighet i de nya sammanhangen. Skådespeleri förutsätter både
fysisk och psykisk exponering, vilket inte alltid är fallet för bildkonstnärer.
Emellertid kan också bildkonstnärers praktik vara exponerande men inte
alltid personligen fysiskt i rummet i nuet, som för skådespelaren. Dock kräver vissa bildkonstnärliga uttrycksformer detta, exempelvis performance;
bebodda installationer och aktioner på offentliga platser och på film. I detta
avhandlingsprojekt sker konstnärernas personliga exponering via verken.40
Både Orres och Johansson avhandlingar utgår från ett aristoteliskt perspektiv på praktisk kunskap. Internationellt sett är Martha Nussbaum en
viktig uttolkare av Aristoteles texter. Nussbaum diskuterar de aristoteliska
kunskapsformerna och dygdbegreppet på ett sätt som gör dem applicerbara i
dag.41 I de fall som undersökts i detta avhandlingsprojekt har konstnärerna
ibland stått inför dilemman i samverkanssituationerna, som medfört att de
på olika sätt har att anpassa sina arbetsprocesser och verk.

39
40

Johansson, M. (2012), s 3.

I ett av de studerade fallen i denna avhandling (fallstudie III) klipps de performativa inslagen bort ur Elisabeth Ohlson Wallins videoverk, utifrån uppdragsgivarens
anvisningar.

41

Nussbaum, Martha C. (1990), Loves Knowledge: Essays on Philosophy and Literature.
Oxford University Press, New York.
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Avhandlingens delstudier
Avhandlingsprojektet består av tre fallstudier av projekt där konstnärer anlitats av offentliga uppdragsgivare. Fallstudierna betecknas med de romerska
siffrorna: I, II och III. Som komplettering har ytterligare två studier genomförts. Dessa benämns: a. och b. se tabell nedan. (fig. 1.) I tabellen finns också
avhandlingsprojektets delpublikationer och publiceringsår.
Fallstudier	
  	
   Kompletterande	
   Delpublikationer	
  (titel	
  och	
  år)	
  
studier	
  
Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt
I	
  
	
  
Konstpaus, 2010.42
	
  
	
  

II	
  

III	
  

a.	
  

Idea exchange and shared understanding: Tools stimulating
thought and conveying ideas, 2011.43

b.	
  	
  

The relationship between a model and a full-size object or
building: The perception and interpretation of models,
2011.44

	
  

Designing a model of the unknown: Artistic impact in a
chain of skilled decisions, 2012.45

	
  

Collaboration for the Improvement of Tolerance: Artistic
Practice in a Societal Context, 2013.46

Figur 1. Tabellen visar avhandlingsprojektet studier och publikationer. De ljust gråtonade
fälten i tabellen markerar de studier som främst fokuserar på skisser, modeller och kommunikation genom dessa. De beigetonade fälten markerar studier med ett större fokus på arbetsprocesser,
samspel och förutsättningar.

42
Florin, Ulrika (2010), Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus,
Licentiate Theses nr. 126, Mälardalen University Press.
43

Olsson, Bengt K. & Florin, Ulrika (2011), Idea exchange and shared understanding: Tools
stimulating thought and conveying ideas, Design principles and practices: An international journal, vol. 5.
44
Eriksson, Yvonne & Florin, Ulrika (2011), The relationship between a model and a fullsize object or building: The perception and interpretation of models, International Conferens
on Engineering and Design, ICED, Denmark, vol. 7. Human Behaiwior in Design.
45
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, Kroatien.
46
Florin U., Orre I., Eriksson Y. (2013), Collaboration for the Improvement of Tolerance:
Artistic Practice in a Societal Context, The International Journal of Social, Political and
Community Agendas in The Arts.
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Att presentera gestaltningsidéer (I)

I den första fallstudien har tolv konstnärers arbetsprocesser i tidiga skeden
av ett gestaltningsprojekt undersökts, det vill säga fokus har legat på att studera konstnärers skisser och presentationer av skissförslag.47 Konstnärerna i
fallstudien arbetade inom Projekt Konstpaus, ett utvecklingsprojekt som
delfinansierats av EU genom Europeiska socialfonden (ESF). Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun var projektägare. Inom projektet samverkade konstnärerna med deltagare med en natur- och kulturvetenskaplig utbildningsbakgrund. Tillsammans genomförde de en inventering av ett
strandnära geografiskt område.48 Utifrån inventeringens resultat och utifrån
aspekter av projektets övergripande tema och mål arbetade konstnärerna
fram sina skissförslag. För att förstå presentationsformens betydelse undersöktes konstnärernas skisser och modeller inklusive tillhörande talad och
skriven text. Mottagarperspektivet analyserades genom granskande jurys
uttalanden.
När fallstudie I genomfördes var jag anställd som projektledare för Projekt
Konstpaus, och alltså helt nära arbetsprocesserna.49 Detta har inneburit både
möjligheter och risker i undersökningens genomförande. Att jag dagligen
kunnat följa konstnärernas arbetsprocesser och därmed haft direkttillgång
till skisser och annat material som producerats i olika skeden av processen
har varit fördelaktigt. Men att både vara projektledare och doktorand under
undersökningens genomförande är inte helt oproblematiskt, det kan ha inverkat på hur konstnärerna berättat om sina erfarenheter från projektet.
Fallstudie I resulterade i min licentiatuppsats, Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus, som är en monografi. Fallstudien väckte
flera nya frågor. Dels frågor som rör konstnärernas interaktion med övriga
involverade i samverkansprojekt samt hur samarbetet inverkar på gestaltningsidéer som produceras, och dels frågor om hur skisser och modeller kan

47
48

Florin U. (2010).

Projekt Konstpaus inventeringsområde utgjordes av det geografiska området mellan tätorterna Strängnäs och Stallarholmen i Strängnäs kommun. Området sträcker
sig längs Mälarens strand där strandkanten utgör avgränsning i nordlig riktning medan Strängnäsvägen utgör avgränsning i sydlig riktning. Många delar av området är
klassat med riksintresse vad gäller känslig strandnära natur (med flera nyckelbiotoper)
men också riksintresse vad gäller fornminne (med fornborgar och rester av forntida
transportleder). Mälarens stränder och vatten är också av riksintresse för det rörliga
friluftslivet. http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/Pages/default.aspx, hämtat
2014-10-10.
49

Florin U., Zander K., Rydén A. red. (2009), Projekt Konstpaus, publicerad med stöd
av EU.
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tolkas och användas mer generellt vid kunskapsöverföring och i samarbetssituationer.
En arbetsprocess i backspegeln (II)

I den andra fallstudien har ett gestaltningsprojekt rekonstruerats cirka 15 år
efter det att det realiserats. Arbetsprocessen, från brief till färdigt objekt har
undersökts. Uppdraget var att med hjälp av en modell gestalta bosättningen
på Birka. Modellen beställdes av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) i samband
med att Birkamuseet på Björkö byggdes 1995. Utgångspunkten var resultatet
från utgrävningarna av området Svarta jorden på Birka 1990-94.50 Vid uppdragets start fanns inte museibyggnaden utan endast ritningar på kommande
byggnad och utställningsutrymmen. Den beställda modellen planerades till
museets permanenta utställning. I arbetsprocessen var förutom konstnären
också experter från RAÄ involverade. I detta fall har kedjan från första instruktion via undersökande skissutväxlingar till färdigt verk rekonstruerats
och undersökts. Det färdiga verket, modellen av Birkabosättningen, är idag
en del av den permanenta utställningen om världsarvet Birka på Björkö.51
Samarbete om intolerans (III)

I den tredje fallstudien undersöks tre konstnärers uppdrag för Forum för
levande historia (FLH) i Stockholm. Konstnärernas uppgift var att gestalta
tolerans- och intoleransfrågor med utgångspunkt i FLH:s rapport om gymnasieungdomars attityder rörande toleransfrågor, Den mångtydiga intoleransen.52
Uppdragsgivarens uttalade önskan var att de färdiga verken skulle fungera
interaktivt och rikta sig till gymnasieungdomar. Gestaltningarna beställdes
för att tillsammans bilda huvudinnehållet i FLH:s produktion, P.K.- en utställning om intolerans.53 Fallstudie III undersöker konstnärernas erfarenheter av
samarbetet i utställningsprojektet och hur de hanterat uppdragets förutsättningar och ramar.54

50
Professor Björn Ambrosiani var projektledare för utgrävningen av Svarta jorden på
Björkö 1990-94 i hans utgrävningsteam arbetade arkeologen Kenneth Svensson som
var med i RAÄ:s expertteam och arbetade nära konstnären i utvecklingen av modellen.
51
52

Florin U., Eriksson Y., Orre I. (2012).

Löwander B. & Lange A. (2010), Den mångtydiga intoleransen: En studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/20010, Forum för levande historia rapport: 1:2010.
53

PK står för politiskt korrekt. http://www.levandehistoria.se/utstallningar/pk-enutstallning-om-intolerans, hämtat fredag den 3 januari 2014.
54
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Florin U., Orre I., Eriksson Y. (2013).

I

Att bruka skiss och modell (a. och b.)

I två kompletterande studier behandlas hur skisser och modeller uppfattas
och används i en mer generell bemärkelse. I den ena studien har erfarenheter
från den första fallstudien tillämpats i en industridesignkontext (a.).55 I den
andra kompletterande studien behandlas relationen mellan modell och fullskaligt objekt genom att teorier om seende och tolkning ställs mot erfarenheter av produktion och läsning av modeller (b.).56

De undersökta projektens bemanning
Den första fallstudien omfattade 13 konstnärer, den andra en konstnär och
den tredje tre konstnärer. Dessa konstnärer samarbetade med företrädare för
andra yrkesgrupper, exempelvis arkeologer, museipedagoger och arkitekter.
Gemensamt är att myndighetens egna och inhyrda personal i olika grad var
involverade i utvecklingen av konstnärernas verk. I fig.2 visas de studerade
projektens uppdragsgivare och bemanning. Projektledare och chefer kommer
i första hand från myndigheternas ordinarie personalstyrkor vilket innebär
att beslut gällande fördelning av ekonomiska och personella resurser till gestaltningsprojekten legat i ordinarie personals befogenheter. Undantaget är
fallstudie I där projektledningen är rekryterad utifrån.
Rekrytering av konstnärer till projekten

Konstnärerna i de undersökta projekten har rekryterats på olika sätt. Konstnärerna till Projekt Konstpaus rekryterades genom en formell rekryteringsprocess, i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur i Örebro.57 Ett 40-tal
konstnärer sökte till projektets 13 platser efter att de deltagit i en informationsträff, anordnad av Strängnäs kommun.58 Konstnärerna sökte med CV,
bilder på tidigare verk samt med en skriftlig motivering. Representanter från
AF-Kultur, länskonstkonsulenten i Sörmland och projektledningen gick
igenom ansökningarna och en grupp konstnärer med god spridning vad gäller
ålder, kön, etnicitet och utbildningsbakgrund valdes ut.59
Till Riksantikvarieämbetets (RAÄ) uppdrag rekryterades en specifik
konstnär. Konstnären valdes utifrån sina tidigare erfarenheter av att arbeta
med likande gestaltningsuppdrag, vilket gett konstnären gott rykte för den
aktuella typen av uppdrag inom museivärlden. Det tidigare uppdrag som var
55
56
57

Olsson B. & Florin U. (2011).
Eriksson Y. & Florin U. (2011).

AF- Kultur Örebro är en specialistförmedling för konstnärer bosatta i mittregionens sex län.
58

Tolv av 13 deltagande konstnärer i Projekt Konstpaus gav sitt samtycke till att
medverka i fallstudie I.

59

Florin U. (2010), s. 13.
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särskilt meriterande för uppgiften var arbetet med utställningsmodeller,
utställningsscenografi och måleri till Historiska museet i Stockholm.60
Till utställningsprojektet på Forum för levande historia (FLH) rekryterades konstnärerna utifrån deras tidigare konstprojekt med inriktning mot
samhällsfrågor.61 Forum för levande historias projektledare hade personlig
kännedom om de inbjudna konstnärernas erfarenhet och mandat att välja
vilka konstnärer som bjöds in. Fem konstnärer rekryterades först till projektet, men en konflikt med uppdragsgivaren gjorde att två av konstnärerna
lämnade projektet.62
Konstnären i RAÄ:s projekt och de tre i projektet på FLH rekryterades
utifrån att de tidigare hade arbetat med liknande teman, men två av konstnärerna i FLH-projektet hade inte tidigare arbetat på uppdrag av en myndighet. De hade själva drivit fram och ansvarat för sina projekt och var vana vid
att ha mer kontroll över sitt arbete.

60
61
62

Florin U., Eriksson Y., Orre I. (2012), s. 1978.
Florin U., Orre I., Eriksson Y. (2013).

Jag har inte fördjupat mig i varför detta skedde eftersom avgränsningen varit att
följa de konstnärer som deltog och slutförde sina uppdrag i de studerade projekten.
Det är förvisso intressant att ta reda på varför de slutade, men det tillhör inte denna
studie.
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Fall-‐
Uppdragsgivare	
  
studie	
  
	
  

Ordinarie	
  personal	
  

(kompetens:	
  inifrån)	
  

Inhyrd	
  personal	
  	
  

(kompetens:	
  utifrån)	
  

Konstnärer	
  	
  	
  

Övriga	
  

(antal	
  och	
  rekryteringsform)	
  

I	
  

Europeiska	
  
socialfonden	
  
(ESF)	
  
	
  
Strängnäs	
  
kommun	
  
(projektägare)	
  

Miljöstrateg	
  
Stadsarkitekt	
  
Samhälls-‐
byggnadschef	
  
Ingenjörer	
  	
  
	
  

Tretton	
  konstnärer	
  
	
  
Formell	
  rekryteringspro-‐
cess	
  i	
  samarbete	
  med	
  
Arbetsförmedlingen	
  
Kultur	
  i	
  Örebro.	
  

Projektledare	
  (en-‐
hetschef)	
  
Projektledar-‐
assistenter	
  
Arkeolog	
  
Biolog	
  
Hydrogeolog	
  
Ingenjör	
  
Geofysiker	
  
Kulturvetare	
  
Lärare	
  (betong-‐
formgivning,	
  3D-‐
modellering	
  och	
  
modellbygge)	
  

II	
  

Riksantikvarie-‐
ämbetet	
  (RAÄ)	
  
	
  

Projektledare	
  
Arkeologer	
  
Museipedagoger	
  

En	
  konstnär	
  
	
  
Konstnärens	
  renommé,	
  
erfarenhet	
  av	
  gestalt-‐
ningsarbete	
  på	
  museum.	
  

Arkitekt	
  
Utställningsarkitekt	
  
63
Konstnärer 	
  

III	
  

Forum	
  för	
  
levande	
  historia	
  
(FLH)	
  	
  

Projektledare	
  
Museipedagoger	
  
Jurister	
  

Tre	
  konstnärer	
  
	
  
Konstnärernas	
  tidigare	
  
erfarenhet	
  av	
  samhälls-‐
relaterade	
  projekt,	
  
kännedom	
  om	
  konstnä-‐
rerna.	
  

Utställningsarkitekt	
  
Reklambyrå	
  
	
  

Figur 2. Tabellen visar projektens uppdragsgivare och bemanning. Antalet konstnärer i projekten och rekryteringsform, samt övriga involverade i samarbetet, fördelat på ordinarie och
externt inhyrd personal (gråtonat).

63

Avser konstnärer som arbetade med andra delar av Birkamuseets permanenta utställningar.
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Bakgrund och förutsättningar för avhandlingsprojektet
Många forskare som studerar praktisk kunskap anser att en specifik praktik
bäst undersöks genom konkreta exempel.64 Detta eftersom färdigheter och
förtrogenheter inom ett praxisområde rymmer många outtalade överväganden som ligger inbäddade i själva praktiken. Konstnärers skisser, modeller
och verk, tillsammans med deras berättelser om arbetsprocesserna, är centrala för att undersöka deras yrkeskunnande. I den här avhandlingen ses
också förmågan till samarbete som en del av yrkeskunnandet; hur konstnärer
hanterar samspelet med olika parter i gemensamma projekt.
Hur konstnärers skisser och modeller används har främst varit fokus för den
första fallstudien (dvs. fram till licentiatexamen). I den senare delen av avhandlingsprojektet har arbetet snarare koncentrerats på konstnärernas arbetsprocesser. Forskningsfrågorna i licentiatuppsatsen hanterade i första
hand valet av skissteknik och presentationsformens betydelse vid redovisningen av gestaltningsidéer, men också analys av innehåll och utformning av
de skissförslag som undersöktes.65 Frågorna från licentiatuppsatsen sammanfattas och utvecklas i avhandlingens första delfråga som behandlar betydelsen
av skisser och andra former av presentation.
En studie som väckte frågor

I maj 2006 inleddes Projekt Konstpaus och jag påbörjade min forskarutbildning på halvfart under hösten samma år.66 I detta skede arbetade jag aktivt
som konstnär och var anställd av Strängnäs kommun som projektledare för

64
Polanyi M. (1966), The Tactic Dimension, The University of Chicago Press; Janik
Allan (1996) i boken Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi, Schön D. A. (1983). The Reflective Practitioner, Tore Nordenstam (2005), Fjelkestam, Kristina, red. (2009), Reflektionens gestalt, antologi, Södertörn Studies in Practical Knowledge 3. Främst texterna, Mellanrum av Annika Notér Hooshidar och den inledande texten Reflektionens
gestalt: en inledning av Kristina Fjelkestam, et al.
65

Florin U. (2010), s 9. Följande två frågor ställdes i fallstudie I: Vad utmärker respektive gestaltningsförslag? och Vilken betydelse har presentationsformen för juryn?
66

Till en början var mitt doktorandskap ett samarbete mellan Konstfack och Mälardalens Högskola (MDH), Eric de Groat var forskningssamordnare på Konstfack,
huvudhandledare var professor Rune Petterson från MDH och professor Ronald
Jones från Konstfack biträdande. Efter en tid övergick jag, i samråd med min handledare professor Yvonne Eriksson till att helt knyta avhandlingsprojektet till MDH och
forskarmiljön Innovation och produktrealisering (IPR). Den främsta orsaken till
detta var att det var svårt att synkronisera möten, handledningstillfällen och uppdateringen av den individuella studieplanen. Ytterligare en orsak var att Konstfack vid
den tidpunkten ännu inte utvecklat en egen forskarmiljö.
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Projekt Konstpaus.67 Projektet bedrevs med stöd från EU och i samverkan
med aktörer på statlig, kommunal och regional nivå.68
Den konkreta projektuppgiften var att ta fram ett projekteringsunderlag
för en gång- och cykelled med konst i ett strandnära natur- och kulturmiljöområde i Strängnäs Kommun. Inom projektet arbetade totalt 25 personer
inklusive projektledningens tre. Av projektets deltagare var 13 konstnärer
som tillsammans med projektets inventerare undersökte och dokumenterade
projektområdet. Utifrån inventeringsfynden och i relation till projektets
övergripande mål om ett hållbart samhälle, socialt, kulturellt och miljömässigt, arbetade konstnärerna fram gestaltningsförslag för leden. Förutom projektets konkreta uppgift var projektets mål också att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Därför genomfördes utbildningsinsatser om hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen och IT-områdets möjligheter och konsekvenser, under projektets gång.69 Projekt Konstpaus pågick från maj 2006 t.o.m. december 2007.
Eftersom konstnärernas gestaltningsförslag bedömdes av en jury var det
möjligt att studera både hur ett skissmaterial utformas och hur det tolkas.
Systematiskt insamlat material och dagligt arbete i projektet låg till grund för
analyser och tolkningar av konstnärernas skissprocesser och gestaltningsförslag.70 Undersökningen i anslutning till Projekt Konstpaus fick mig att börja
fundera mer på konstnärers arbetsprocesser, både gestaltningsprocesser och
samverkan med andra yrkesgrupper. Med detta väcktes mitt intresse för
kunskapsteoretiska frågor.

67

Jag hade tidigare skrivit en första idéskiss och arbetat med att förankra projektet
hos Strängnäs kommun och AF-kultur Örebro, för att senare tillsammans med
Strängnäs kommuns miljöstrateg skriva en EU-ansökan.

68

Projekt Konstpaus bedrevs med finansiellt stöd från EU, med medel ur ESF-fonden
(Europeiska social fonden) och programmet Växtkraft Mål 3.

69
70

Florin U., Zander K, Rydén A, red. (2009), s. 10.

Timslånga intervjuer genomfördes enskilt med varje konstnär, projektdokument
och inlämnade tävlingsbidrag analyserades, observationer genomfördes vid konstnärernas muntliga presentationer och vid juryns efterföljande möten. För mer detaljerad information om insamlat material se, Tillvägagångssätt – metod.
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Kapitel II

Teori och metod
Teoretiska utgångspunkter
I fallstudie I har konstnärers skisser och modeller varit i centrum för analys
och tolkning, i fallstudie II och III har större uppmärksamhet riktats mot
konstnärers förutsättningar och arbetsprocesser i projekten. I arbetsprocesserna förekommer skisser och modeller dels som ett verktyg i kommunikationen mellan konstnär och beställare och dels som ett stöd eller kitt för
arbetsgruppen. Konstnärerna i de studerade projekten har samspelat med
människor från andra yrkesgrupper och situationsrelaterade val och handlingar har blivit synliga i fallen.
Förstå och tolka

När något ska förstås och tolkas är det alltid den egna förståelsehorisonten,
eller utblicken på världen och dess fenomen som är utgångspunkten enligt
filosofen Hans-George Gadamer.71 Gadamer betonar att allt som tolkas är
beroende av sammanhang, historia och språk, och att inget kan betraktas
isolerat från tolkarens erfarenhet. Språket och samtalet är förutsättningen
för det som Gadamer benämner, horisontsammansmältning. Han syftar på att
språket och samtalet är den hermeneutiska erfarenhetens medium och mitt,
och att det är i denna mitt som samförstånd kan uppstå, via överenskommelser med samtalspartnern. Gadamer understryker också att läsning är en aktivt skapande aktivitet, inte endast en reproducerande. Läsningen är den
utmärkande strukturen för alla meningsbildande processer, den definierar
texten som text och konstverket som konst.72 Gadamer menar också att
konst bör undersökas utifrån verkets egen måttstock. ”När man väl funnit
den hermeneutiska identiteten hos verket, dess organiska helhet, så tar
denna helhet kommandot över delarna och ger dem deras specifika identiteter.”73 Detta är tankar som stämmer väl överens med Aristoteles idé om flex71 Gadamer, Hans- George (1960/1997), Sanning och metod, originaltitel: Warheite und
Methode, Arne Melberg, svensk översättning.
72
73

Ibid. s. 11.

Gadamer H-G. (1977/2013), Konst som Spel, Symbol och Fest, i översättning av Pehr
Sällström, Dualis Förlag, s 24.

	
 ULRIKA FLORIN	
 Konstnärskap i samspel I

33

ibla mått eller situationsrelaterade regler, men går delvis emot bildsemiotiska
undersökningstraditioner som hanterar kategorier som är mer generella.
Utifrån erfarenheter från konstnärspraktiken är det inte svårt att förhålla
sig till båda tänkesätten, eftersom båda är viktiga verktyg i projektet att förstå och förmedla konstnärers processer och verk. Som skulptör har jag exempelvis erfarit att modelleringsarbetet, efter en första mer planerad fas där
stabilitet och grov organisering av formen säkrats, har övergått till att bli ett
sorts samtal med objektet självt, där formen och innehållet utvecklas i dialog
med det framväxande verket, utan en uppsättning regler som kan tillämpas
på fler objekt än det som för tillfället är under arbete. Det förefaller därför
naturligt att undersökningar av konstnärers arbeten bör utgå från verkets
egen måttstock men för att kunna närma sig verkets innersta logik måste
analysen först börja i en mer pragmatisk särplockning av verkets och processernas delar.
Skissa och förmedla

I detta avhandlingsarbete har i första hand skisser som beskriver ett kommande verk analyserats, det vill säga beskrivningar av verk i tidiga skeden av
gestaltningsprocessen. Flera skisstyper har varit föremål för analys och skisserna har använts i olika syfte.74 De skisstyper som undersökts är: traditionell
skiss (penna, krita, tusch etc. på papper), digital skiss (fotomontage, renderad
3D-modell), 3D-modell (visad på skärm) och skalmodell (tredimensionell fysisk
modell).75
Hur bilder tolkas förändras över tid och i förhållande till nya erfarenheter
och insikter. Bilduppfattning är dynamisk, skiljer sig mellan olika människor
men kan också variera mellan kulturer.76 Detta betyder att hur en bild
uppfattas kan förändras och att tolkningen är ett resultat av individens
erfarenheter samtidigt som den är kulturbunden. Att analysera ett
skissmaterial, som används för att presentera en idé för en uppdragsgivare
eller som stöd i en undersökande process, handlar därför om att analysera
skissmaterialets formella aspekter (hur det producerats och innehållet) men
det innebär också att undersöka hur det tolkas av en mottagare.
74

Som generell term används uttrycket skiss i detta arbete. Uttrycket inkluderar olika
typer av skiss: skiss på papper, digitalt framställda skisser, samt modeller såväl fysiska
som digitala.
75

De digitala skisser som analyserats i fallstudie I har varit verklighetstrogna i sin
karaktär. Den digitala skisstekniken inbjuder till detta när en idé ska presenteras för
en jury. Det går givetvis att arbeta i andra abstraktionsnivåer också i detta medium.
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I avhandlingsprojektets tre fallstudier har skriven text och verbala presentationer på olika sätt kompletterat skisserna. I fallstudie I använde konstnärerna både digitala och handgjorda skisser och modeller för att presentera
sina gestaltningsidéer för en granskande jury. I fallstudie II har konstnären
använt handritade skisser och modeller i olika skala som ett kommunikationsmedel i en undersökande arbetsprocess, där en detaljerad skalmodell
utgör det slutliga resultatet.77 Ett team med olika kompetensbakgrund var
involverade i projektet och flera olika skisstyper användes i kommunikationsakten. I fallstudie III har konstnärerna fortlöpande redogjort för sina
gestaltningsidéer för uppdragsgivaren, skisserna hade i detta fall karaktären
av skrivna konceptförslag, där modeller och skisser utgjorde ett stöd.
Vid visuell exponering processas bland annat form, färg, struktur, ljus och
skugga i hjärnan.78 Processerna pågår oavsett om man är i färd att skissa eller
forma något eller om man bara betraktar en bild eller ett objekt. När man
drömmer eller fantiserar fram bilder är det också liknande processer som
pågår och samma delar av hjärnan aktiveras.79 Den perceptuella aktiviteten är
följaktligen densamma oavsett om det rör sig om en inre eller yttre bild.80
Men Rudolf Arnheim uppmärksammade att bilders detaljnivå skiljer sig åt,
beroende på om de skapats utifrån en fysisk förebild eller en inre vision.
Skisser som produceras utifrån en inre bild får automatiskt lägre detaljnivå än
skisser som framställs utifrån fysiska förebilder, vilket Arnheim menade hör
ihop med att vi tänker i svårbeskrivbara abstrakta bilder.81 I skissprocessen
sker kontinuerligt ett växelspel mellan vad som händer i hjärnan och vad som
materaliserar sig på pappret. Men när detta sker i processen och i vilken
omfattning varierar och kan relateras till använt medium.
Med digitala skisser kan bildelement flyttas runt på en bildyta och på så
sätt ändras objektens betydelse. Man kan leka med bildelement och se vad
som uppstår. De digitala skissmöjligheterna existerade inte när Arnheim
gjorde sina studier. Men utifrån hans resonemang om vad som sker i hjärnan,
växelspelet mellan den inre och den yttre bilden, kan man sluta sig till att
förflyttningarna i högre grad sker i hjärnan innan objekten placeras ut i bil77

I detta fall är en skalenlig modell av Birkabosättningen också den slutliga representationen, gestaltningen.
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Arnheim R. (1969/1997), Visual Thinking; (1954/1974/1979), Art and Visual perception.

Solms, Mark & Turbull, Oliver (2002/2005), Hjärnan och den inre världen, Natur och
kultur, s. 217-220; Damasio, Antonio (2003), På spaning efter Spinoza: glädje sorg och den
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den när traditionella skisstekniker används. Detta eftersom traditionella
skisstekniker inte tillåter lika många och/eller snabba förändringar som de
digitala. Skisstekniken som sådan får därför betydelse för i vilken omfattning
växelverkan sker.
Att tolka ett visuellt material involverar hela kroppen och den miljö vi för
tillfället befinner oss i, därmed också alla våra sinnen.82 Att röra sig är en
kinestetisk process som engagerar hela rörelseapparaten med muskler, ben,
nerver, känsel, syn, hörsel och balans. Att vi förstår vår position i rummet
kan förklaras med att all rörelse utgår från kroppens mittaxel och att kroppens räckvidd indikerar storlekar och avstånd.83 Visuell perception är en akt
som involverar det tidigare erfarna, eftersom vi uppfattar det vi ser med utgångspunkt från vad vi tidigare sett.84 I analogi med Gadamers betoning av
att all läsning (tolkning) är aktivt skapande, är också läsningen av skisser och
modeller det. Det vill säga en erfarenhetsrelaterad, kultur- och språkbunden
akt.85
För att kunna läsa en modell (eller en skiss) är förmågan att uppfatta enskilda formelement och grupper av formelement avgörande, men också hur
dessa element förhåller sig till varandra, bakgrunden och djupet. Detta avgör
i sin tur om och hur likheter (och avvikelser) mellan modell och fullskaleobjekt kan bedömas. Relationerna mellan olika formelement kan diskuteras
utifrån David M. Armstrongs idé om att olika koncept tillhör olika domäner
(domains). Dessa domäner definieras utifrån objektens egenskaper (properties).86 Men dessa relationer kan också diskuteras med utgångspunkt i gestaltlagarna.87 Dessa är: likhetslagen, närhetslagen, slutenhets- eller konturlagen, den goda kurvans lag, den gemensamma rörelsens lag samt erfarenhetens
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Merlau-Ponty M. (1949/1979), Phenemenology of Perception, New York & London:
Routledge, s. 100-101.
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lag.88 För att något ska sägas vara en gestalt, måste detta något innefatta en
transponerbar helhet eller strukturlikhet. I detta avhandlingsprojekt har
dessa teorier används för att förstå olika skisstypers egenskaper samt för att
analysera skisserna i relation till juryns uttalanden om dem i fallstudie I.
Man kan skissa på många olika sätt men vanligtvis förknippas skissmediet
med ett analogt bilduttryck på papper, ibland kompletterat med ord eller
andra tecken. Skisser kan även vara enkla modeller i skala, digitala skisser
eller helt andra material och sätt. Ibland används konventionella teckenkombinationer, ibland skapas egna i stunden. Oavsett skissform handlar
skissakten om att söka efter något som ännu inte har antagit en gripbar form.
När en konstnär, designer eller arkitekt skissar, uppstår till en början en vag
och preliminär bild.89 En första enkel skiss är utgångspunkten för en längre
process, där den första skissen (i dialog med inre visioner) leder till serier av
nya skisser.90 Skisserna värderas och ger upphov till nya tankar som i sin tur
integreras i nya skisser och leder vidare i processen. Till slut resulterar dessa
steg i en skiss som bär det önskade innehållet.
Pirjo Birgerstam beskriver två grundläggande positioner (lägen) för skissakten. Den första benämner hon estetisk-intuitiv position och karaktäriseras
genom orden: ”engagemang, närvaro, flöde, härva, vision, helhet och sammanhang” den andra, rationell-analytisk position, beskrivs istället med orden:
”vilja, objektivering, polarisering, kategorisering, bedömning och kontroll.”91
Det första skissläget är undersökande och intuitivt, medan det andra är mer
organiserande och utredande. Dessa två lägen står hela tiden i samspel med
varandra och skissandet skiftar hela tiden karaktär beroende på var i processen man befinner sig. Skissande kan vara en tidig förutsättningslös handling i
en process där förutsättningarna är okända, men också en utredande organiserande handling.92
I fallet med Birka-modellen, fallstudie II, iscensätter konstnären en undersökande skissutväxlingsprocess för att samla in mer kunskap om hur Birkabosättningen kan ha sett ut. Konstnären använder flera sorters skiss för att
88
De första fem gestaltlagarna (likhetslagen, närhetslagen, slutenhets- eller konturlagen, den goda kurvans lag och den gemensamma rörelsens lag) har längst historia,
med början redan i slutet av 1800-talet medan den sjätte gestaltlagen tillkommit
under 1940-talet genom den kritik som gäller hur form kan uppfattas med hänsyn till
kultur (erfarenhetens lag).
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samla in, organisera och utveckla bilden av bosättningen. Han startade processen i ett intuitivt skissläge. Skisserna syftade till att identifiera, ringa in
och konkretisera expertteamets samlade kunskaper och stödja dialogen i det
pågående samarbetet.
En skissakt kan både syfta till att komma bort från låsande ramar eller till
att hitta temat och riktningen för det fortsatt arbetet. Syftet kan vara både
ett intuitivt letande efter en okänd form eller ett okänt tema och en klargörande strukturerande handling. Det kan vara mycket eller lite information
som ska sorteras, ordnas, reduceras, utvecklas eller problematiseras. Den som
skissar professionellt (åtminstone de med konstnärsbakgrund) försöker ofta
medvetet lösgöra sig från tidigare mönster. Det är svårt att hitta nya former,
eftersom gamla mallar gärna bekräftas. Ibland benämns detta fenomen designfixering och man talar om hur tidigare lösningar (bilder och koncept)
blockerar ett nytt tänkande eller en ny form.93 Birgerson benämner detta
automatiserad varseblivning och säger att mentala scheman snabbt organiserar
vad som är okänt till avgränsade figurer med inlärda namn.
I konstnärens yrkeskunnande ingår en medvetenhet om fixeringsfenomenet och därmed utvecklas också strategier för att bemöta det, strategier för
att lura sig bort från den uppenbara lösningen (ibland till och med uppgiften)
för att på så sätt möjliggöra ett mer förutsättningslöst initialläge för en gestaltningsprocess.
För konstnärer (designers, arktekter mfl.) är skisspresentationer ett gängse
redovisningssätt. Olika skisstekniker lämpar sig olika bra för presentationer i
skilda delar av en gestaltningsprocess. Valet av skissteknik påverkar vad som
framhävs i gestaltningsförslaget och eventuell text anger hur skissen kan
tolkas. Traditionella skisser brukar beskrivas som låg-ikoniska det vill säga att
de har en låg överenstämmelse med verkligheten, i bemärkelse likhet.94 Vad
som är utmärkande för dessa skisser är att viss information om en konstnärs
stil och teknik kan blottläggas via skissen, exempelvis via linjernas karaktär.
Men kartbilder överensstämmer med verkligheten trots att de är abstrakta.
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Kring det kognitiva fenomenet designfixering, har många studier gjorts; Smith S M.
(1995), Fixation, incubation, and insight in memory and creative thinking, In S. M. Smith T.
B. Ward and R. A. Finke (eds), The creative cognition approach, pp. 135-156 Cambridge,
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Handskisser kan också förmedla rörelser, vilka kan ligga inbäddat i linjernas
karaktär.95 Men för att uppfatta detta krävs också kunniga läsare.
Digitala skisser, som exempelvis renderade 3D-modeller, brukar däremot
beskrivas som hög-ikoniska och förväntas således ha en hög överenstämmelse
med verkligheten, de liknar ibland fotografiet. Dessa skisser utmärks av sin
detaljrikedom och av möjligheten att simulera en framtida vision. Ett tänkt
objekt kan infogas i en redan befintlig miljö och kan därför också komma att
uppfattas av mottagaren som färdigt (eller färdigtänkt) trots att det är en
skiss. Det går naturligtvis att arbeta låg-ikoniskt också med digitala tekniker,
men i presentationssammanhang (särskilt inom stadsplanering och arkitektur) har en tradition utvecklats där mediet ofta används för att övertyga med
hjälp av verklighetsliknande detaljerade skisser.
En skalmodell visar en vision i tre dimensioner, utan yttre rumslig avgränsning (i de andra två typerna, traditionell skiss och digital skiss finns
papprets kant och bildskärmens ram). Skalmodeller är statiska och ofta exakta till sin karaktär, det går att mäta avstånd och förhållanden i dem. Betraktaren kan röra sig runt modellen och undersöka den från olika håll. Men
för att kunna läsa modellen korrekt måste betraktaren inta en position där
ögonhöjden stämmer med motsvarande höjd i modellen. Detta glöms ofta
bort (eller så saknas kunskapen) och modellen läses istället uppifrån vilket
kan bidra till feltolkningar. I skalmodeller utelämnas ibland färginformation,
vilket ofta är ett estetiskt val.96 Men när färginformation presenteras i modeller, är representationen av färg ett svårlöst problem. Det finns inget exakt
mått, färger beter sig olika när de späds eller blandas ut med vitt och det rör
sig därför om en erfarenhetsgrundad bedömning.
Vid skisspresentationer är, förutom valet av skisstyp, tillhörande texters
form och innehåll också avgörande för hur skisserna tolkas, vilket belystes
genom konstnärernas skisspresentationer för juryn i fallstudie I.
I Bildens tysta budskap skriver Yvonne Eriksson att ”text och bildtexter
påverkar hur vi tolkar en bild”.97 Eriksson anser att texten är nödvändig för
att vi med säkerhet ska kunna förstå den avsedda innebörden i en bild och
menar att en läsare som lämnas utan instruktioner om hur bilden bör tolkas,
kan få en knapphändig eller till och med felaktig uppfattning om bildens
95

Eriksson Y. (2009), Kostymförlagor i form av modeller, Teaterbilder: Studier i visuell
representation, Mankell, Bia red., Göteborgs Stadsmuseum, s. 83.
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innehåll.98 Roger Säljö betonar språkets indikativa effekt, det vill säga att vi
med hjälp av språket pekar ut vad som för tillfället bör uppmärksammas i en
bild eller skiss.99 Är det en kulör, en enskild form eller ett specifikt objekt
som är det viktiga? Den text som presenteras ihop med skisserna blir därför
styrande för vad som kommer att uppfattas av mottagaren när ett skissmaterial presenteras. Detta gäller såväl talad som skriven text.
Skisser som stöd för samverkan - Boundary Object

I samverkan mellan olika yrkesgrupper uppstår möten (ibland också kollisioner) mellan representanter för olika kunskaps- eller kompetensområden.
Skisser, modeller, konceptbeskrivningar etc. kan ibland komma att fungera
som ett meningsbärande kitt eller faciliteringsobjekt i en arbetsprocess som
involverar representanter för flera kunskapsområden. I fallstudie II, om
Birka-modellen, hade skisserna denna funktion. Förutom konstnären själv
var arkeologer, museipedagoger, utställningsarkitekter samt en projektledare
från Riksantikvarieämbetet involverade i projektet. I analysen av arbetsprocessen framkom det att konstnärens skisser och modeller hade fungerat som
ett förenande kitt för gruppen.100 Skisserna konkretiserade också teamets
samlade kunskaper om Birkabosättningen.
När en arbetsprocess innebär samverkan mellan olika yrkesgrupper kan
vissa objekt få en särskild mening i samarbetet. Enligt boundary objectteorin, som introducerades av Susan L. Star och James M. Griesemer 1989,
kan enskilda objekt laddas och bli meningsbärande och därför underlätta
kommunikationen över gränserna.101 Ett sådant objekt är tillräckligt meningsbärande för flera grupper samtidigt, men grupperna adresserar objektet
olika.102 Mängden information som bärs fram av objektet är tillräcklig för de
grupper, kulturer eller praktiker som använder sig av objektet, men på olika
sätt. Objektet är: “both plastic enough to adapt to local needs and constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain
a common identity across sites”.103 Ett sådant objekt kan vara, men behöver
inte vara, en artefakt. Det kan vara en plats, till exempel en viss skogsdunge,
98
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som fungerar som ett boundary object mellan biologer, motionärer, markägare
och naturvårdare.104 Men det kan också vara instruktioner eller manualer som
både är öppna och precisa i sin karaktär eller som i denna undersökning:
skisser och modeller som i fallet med Birka-modellen. I fallstudie I finns
också ett exempel där en handritad karta över projektområdet har denna
funktion för gruppen.
Istället för att tala om mötet mellan representanter för olika kunskaps-,
kompetens- eller yrkesområden talar Etienne Wenger om mötet mellan olika
praktikgemenskaper.105 Wenger betonar att praktikgemenskaper delar identifikation, samhörighet och mening. De delar erfarenheter, föreställningar
och engagemang och deltar i justeringarna av praktikgemenskapens gränser,
vilket innebär att ett kontinuerligt lärande pågår, både individuellt och kollektivt.106
Handlings- och situationsintegrerat kunnande, praktisk kunskap

Inom fältet praktisk kunskap undersöker forskare handlings- och situationsintegrerat kunnande. Flera forskare och filosofer har närmat sig fältets teorier genom Aristoteles text, Den nikomachiska etiken (bok VI).107 Texten räknas som en urtext för teoribildningen inom fältet, och har tolkats av många.
Filosofen Martha Nussbaum har lyft texterna från sin antika kontext och
diskuterar de aristoteliska kunskapsformerna i relation till samtida frågor.108
Aristoteles fem kunskapsformer är: episteme som avser vetenskaplig kunskap,
påståendekunskap (veta att), techne som betecknar praktisk-produktiv kunskap, färdighetskunskap (veta hur), fronesis som omfattar praktisk klokhet
eller förtrogenhetskunskap och det goda omdömet (veta när), sofia som betecknar visdom och filosofisk kunskap och nous som avser förnuftsinstinkt
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eller intuition.109 Två av dessa, techne och fronesis, kan endast erövras genom
praktik, menade Aristoteles. Dessa två kunskapsformer har varit centrala i
analyserna av konstnärernas arbetsprocesser i detta avhandlingsprojekt.
Techne, för att kunna undersöka de mer praktiska färdighetsinriktade delarna av konstnärernas kunnande, produktionen av och användningen av
skisser, modeller och verk. Fronesis, för att reflektera över konstnärernas val
och handlingar i projektens samverkanssituationer. Dessa två kunskapsformer går inte att isolera från övriga tre utan står i relation till episteme, sofia och
nous. Gränserna måste tolkas som flytande, indelningen i fem kunskapsformer är mer till för att belysa än för att skapa gränser.110 Nussbaum betonar
att Aristoteles ifrågasätter det enhetliga måttet som sådant och menar att
varje analys av en handling måste relateras till situationens förutsättningar,
sammanhanget och uppgiftens komplexitet.111 Den stora variationen av möjliga kombinationer gör att varje enskilt fall måste undersökas utifrån dess
unika förutsättningar.112 Kunskapsformernas indelning (och utsträckning) har
fungerat som ett stöd för mina analyser av hur konstnärerna i fallstudierna
(främst II och III) har kunnat använda sitt kunnande i projekten, med både
konkreta och mer underförstådda delar.
Förtrogenhetskunskap eller praktisk klokhet, fronesis, avser ett handlingsintegrerat och situationsrelaterat kunnande, vilket förutsätter förmågan
att fortlöpande granska de konkreta omständigheterna i varje situation. Det
rätta, eller kloka, valet är därför beroende av flexibla situationsrelaterade
regler. Som metafor för detta använde Aristoteles en böjlig måttstock (av
bly), ett mått som anpassar sig efter oregelbundenheter och därför kan mäta
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Förklaringarna av Aristoteles begrepp (fem kunskapsformer) bygger på Mårten
Ringholms introduktionstext till översättningen av Aristoteles text Den nikomachiska
etiken och av 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 det inledande kapitlet i samma bok av Fredrik Svenaeus, Vad är
praktisk kunskap: En inledning till ämnet och boken.
Aristoteles, Den nikomachiska etiken, i översättning av Mårten Ringbom (1967, 2012),
Daidalos förlag, tredje upplagan 1a tryckningen 2012.
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Nussbaum M. C. (1995), Känslans skärpa tankens inlevelse: Essäer om etik och politik,
översättning Zivkovic, Z, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, s 46.; Nussbaum M.
C. (1990), The Discernment of Perception: An Aristotelian Conception of Public and Private
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oregelbundna böljande former.113 Denna formbara linjal är för skulptörer ett
bekant verktyg som exempelvis används vid överföring och upprepning av
böjliga former eller när en konvex form ska passas in efter en konkav. Man
kan alltså transponera böjliga mått, i flera avseenden. Nussbaum säger, ”det
goda sättet att överväga formar sig liksom den lesbiska linjalen, efter den
form den ska mäta; det är lyhört och respekterar flexibiliteten.”114 För att
förstå omfånget i fronesis-‐begreppet är det viktigt att komma ihåg att praktisk klokhet kännetecknas av den erfarnes förmåga att uppfatta situationens
särskilda förutsättningar och att utifrån den specifika situationen handla på
ett bra sätt. Detta innebär att erfarenhet efterhand integreras i det personliga kunnandet och att en handlingsintegrerad etik gradvis växer in i praktiken.115 Till viss del har konstnärernas yrkesintegrerade etik satts på spel i de
undersökta projekten. Konstnärerna har ibland valt att anpassa sina verk i
högre grad än de egentligen önskat för att möta myndigheternas ramar i
projekten, vilket för konstnärerna inneburit minskat inflytande över både
verk och helhet.
Ytterligare en utgångspunkt som forskare och filosofer använder för att
diskutera praktisk kunskap är begreppet tacit knowing, som myntades av
Michael Polanyi på 1960-talet. Till svenskan är begreppet översatt med tyst
kunskap.116 Bengt Molander har uppmärksammat att verbformen knowing
används i Polanyis originaltexter, detta för att betona kunskapens aktiva och
personliga sidor.117 Det kunnande Polanyi åsyftar ska alltså betraktas som
underförstått och handlingsintegrerat. Tacit knowing är kunnande som inte
fullt ut kan förklaras med ord. ”We can know more than we can tell” är Po113

Aristoteles använder en böjlig måttstock av bly som metafor för ett för företeelsen
anpassningsbart mått (ibland kallad den lesbiska linjalen eftersom exemplet förmodas
referera till den antika byggnadskonsten på Lesbos). Se Aristoteles, Den nikomachiska
etiken, (1967, 2012), Daidalos förlag, tredje upplagan 1a tryckningen 2012, s. 158; se
också Nussbaums tolkning (1995) i essän Urskiljningen i förnimmelsen, i antologin Känslans skärpa tankens inlevelse: Essäer om etik och politik, översättning Zivkovic, Z, Brutus
Östlings Bokförlag Symposium, s. 65, 66.
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Nussbaum M. C. (1995), Känslans skärpa tankens inlevelse: Essäer om etik och politik,
översättning Zivkovic, Z, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, s 66.
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Nussbaum M. C. (1990), Loves Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. Oxford
University Press, New York, s. 74,75.
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Polanyi, Michael (1966), The Tacit Dimension, The University of Chicago Press,
begreppet tyst kunskap har sitt ursprung i denna text.; I Bengt Molanders bok Kunskap i handling från 1996 beskrivs debatten om samt utvecklingen och användandet av
begreppet tyst kunskap s. 35.
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Molander, Bengt (1996), Kunskap i handling, Bokförlaget Daidalos, Göteborg, s35.
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lanyis utgångspunkt.118 Han avsåg den sorts kunnande som kan illustreras
genom exempel på hantverksskicklighet av olika slag. Polanyi använde en
bred tolkning av hantverksskicklighet, också områden som vanligen förknippas med intellektuella aktiviteter (exempelvis forskning) räknade han dit, han
menade att all djupare förståelse ligger i själva praktiken, i utövandet, och att
ur detta uppstår insikter som leder till utvecklingen av nya teorier.119 I Bertil
Rolfs studie av Polanyis teori påpekas att teorin förutsätter ”ett tyst fungerande fundament av föreställningar, värderingar, känslor och färdigheter när
vi söker ny kunskap”.120 Rolf markerar att det stabila i Polanyis teori är det
som rör de funktionella aspekterna, det vill säga det som förknippas med
användandet av redskap. Redskap ska förstås i vid mening, allt från kroppsförlängande och införlivade redskap, som i Polanyis exempel med den blinde
som använder käppen för att se (eller skapa bilder av sin omgivning), till vetenskapliga metoder och teoretiska modeller som redskap i forskning.121
Tacit knowing avser alltså inte tyst i meningen osägbart, utan betecknar snarare ett underförstått inkorporerat kunnande som ibland kan vara svårt att
uttrycka med ord.
En annan aspekt på kunnande framgår av det Molanders skriver: ”man kan
se kunnande som en form av uppmärksamhet (i handling)”.122 Molander markerar att den kunnige förmår vara närvarande i en situation och säger att det
inte rör sig om ”allmän uppmärksamhet” eller ”allmän närvaro”, utan att det
handlar om närvaro och uppmärksamhet inom ett praxisområde.123 Ibland
kräver en uppgift lagarbete. Val och handlingar, i interaktion med medspelarna, avgör hur väl uppgiften blir löst. Dessa situationer kan liknas vid improvisation, menar Molander. I improvisationsakten balanserar verksamheterna i ett spänningsfält mellan flera poler och kan se ut ungefär på följande
sätt: å ena sidan förmågan att följa, å andra sidan förmågan att leda, att svara,
fråga tillbaka, pröva gränser och provocera för att sedan stå på sig eller ge
med sig och låta sig dras med.124 Improvisationsakten kräver förutom delta118
119
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Polanyi M. (1966/2009), The Tacit Dimension, (nyutgåva 2009), s. 4.
Ibid. s. 21.

Rolf, Bertil (1995), Profession, tradition och tyst kunskap: En Studie i Michael Polanys
teori om den professionella kunskapens tysta dimension, Bokförlaget Nya Doxa, s. 65.
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Polanyi M. (1958), Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, The University of Chicago Press, Chicago, s. 60; Rolf B. (1995), s. 62, 64, 65.
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Molander B. (2000), Improvisation och kunskap, Dybvig, Molander, Audun Øfsti
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garnas färdighetskunskaper, techne, även instinktiv uppfattningsförmåga eller
intuition, nous.
Ingela Josefson menar att intuition betecknar en ”levande förening mellan
tanke och känsla”, en förmåga.125 I Hans Larssons skrift Intuition från 1892
ställs frågor om intuitionens väsen och här finns ett försök att förklara vad
det innebär. Larsson resonerade kring intuition som tänkandets och känslans
rörlighet. Han beskriver intuitionen som förmågan att: med lätthet förflytta
uppmärksamheten, att göra sig lös från en föreställning för att sedan återkomma, vara på en punkt och vara överallt samtidigt, både i ögonblicket och
i det förflutna.126 Intuition handlar alltså om föreställningsförmåga och att
röra sig fritt med hjälp av tanken i tid och rum, men också att försätta sig i
ett läge av öppenhet för det oväntade. Larsson ansåg att intuition är både
konstens och vetenskapens redskap. Han ställde frågan:
ligger den tankeprocess, som den omfattar, nedanför eller ofvanför den reflekterande vetenskapens, är intuitionen tankens första famlande och gissning eller är den det vetenskapliga tänkandets afvslutning och blomma? 127

Utifrån dessa tankar blir intuitionen även en förutsättning för reflektion.
Reflektion anses här vara förmågan att vid sidan av att distanserat betrakta
och jämföra också kunna föreställa sig att världen kan se ut på något annat
sätt.128 Detta innebär att föreställningsförmågan används för att nå nya förståelsenivåer i en situation, i ett material eller i en gestaltningsprocess.
Praktikintegrerad etik

För en konstnär kan ett uppdrag för exempelvis en myndighet utmana hennes/hans integritet som person och yrkesutövare. Här uppstår exempelvis
frågor om makt: I vilken utsträckning låter konstnären uppdragsgivaren påverka gestaltningen av ett verk? Att hävda sin praxisrelaterade kunskap och
försvara sina gestaltningsval kräver mod. Även konstnärens sociala förmågor
sätts på prov i samarbetet, dygderna vänskaplighet, humor och praktisk vishet
(hållning) kan beteckna dessa. I den aristoteliska etikläran talas om människors karaktärs- eller livsinställningar och att utvecklingen och kalibreringen
av dessa pågår livet igenom. Människor utvecklas genom erfarenheter, vanor,
förebilder, och reflektion. För att förstå den balansakt som betecknar en
125
Josefsons, Ingela (2012), förordet till nyutgåvan av Hans Larssons bok Intuition
(först utgiven 1892), Dialoger, s. 5.
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Larsson, Hans (1889/2012), Intuition, Dialoger, Stockholm, s. 25.
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Hjertström Lappalainen, Jonna (2009), I begynnelsen var fantasin: Om den reflekterande människan, i antologin Reflektionens gestalt, Södertörn Studies in Practical Knowledge 3.
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dygd i den aristoteliska etikläran måste man integrera tanken att individens
utveckling hade det gemensamma goda, eller ett gott samhälle, som mål. Det
goda valet (handlandet) markeras av balansen mellan överskott och brist, där
det intermediära (eller medelvägen) betecknar dygden.129 Dygd innebär en
förvärvad förmåga att överväga, känna och agera på ett för situationen lämpligt sätt, en förvärvad handlingsberedskap som uppnås och förfinas genom
livet.130 Frågor om dygd uppstår naturligt inom områden där människors val
på något sätt är problematiska, menar Nussbaum. Då är det erfarenheten
som avgör hur välgrundat valet blir i situationen. Allt eftersom erfarenheter
förvärvas ”kommer vi att kunna bedöma konkurrerande svar” (handlingsalternativ) på problem vi står inför. 131
Den tunna eller ”nominala” definitionen av dygden kommer i varje enskilt fall
vara att den utgörs av allt vad det innebär att ha en disposition att välja och
bemöta situationer väl inom just det området.132

Utifrån Nussbaums definition kan handlingsintegrerat kunnande utvidgas.
Yrkespraktiker kan då tolkas som kulturer eller mindre samhällen där gemensamma handlingsintegrerade vanor, regler och normer även omfattar
situationsrelaterade överenskommelser och etik. Med föreställningen om
praktikgemenskapens integrerade etik går det lätt att tänka sig att också
gränser för vad som är ett rimligt (gott) val kan skilja sig mellan olika praktikgemenskaper, och att samverkan mellan olika praktikgemenskaper (och
över praktikgränserna) kan innebära omförhandlingar av vad som är det rimliga valet för situationen och den aktuella uppgiften.
Gunilla Silfverberg skriver att ”dygd är etik som uppstår ur vana och visas i
handling”.133 Silfverberg menar att man inte kan tala om dygd utan att tala
om hur den uppkommer. ”Dygd uppstår genom vanan, ethos, och i detta ord,
vana, har vi i sin tur ursprunget till vårt etikord.”134 Detta betyder att handlingsintegrerat kunnande inbegriper etiska överväganden och att dessa bedömningar inte kan göras med samma förutsättningar hela livet, utan förfinas
129
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Daidalos förlag, tredje upplagan 1a tryckningen 2012, s. 26.
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efterhand genom erfarenheter och vana, och utmanas i situationer med
nya/andra förutsättningar, som för konstnärerna i projekten. I Nussbaums
texter betonas att de aristoteliska dygderna bör ses som ett förslag som kan
utvecklas från tid till annan.135 Dygder kan tillföras, tas bort eller modifieras
och därför ses som ett ramverk för tankar och resonemang om kunskap.136
I detta arbete har sättet att tänka på kunskap som handlings- och situationsrelaterad med en inbäddad etik använts som ett redskap i analyserna av
konstnärernas arbetsprocesser.137 Detta för att kunna urskilja vad i situationerna som påverkat konstnärernas arbetsprocesser, hur de har hanterat samarbetet med projektens ledning och övriga medarbetare samt hur de kunnat
handla i de olika situationerna.

135

Nussbaum har listat Aristoteles dygder: Mod, Måttlighet (besinning), Rättvisa,
Frikostighet, Öppenhjärtighet, Storsinthet, Mildhet, Ärlighet, Behaglighet (i motsats till
torftighet och okänslighet), Namnlös dygd, men en sorts vänskaplighet (i konstrast till
retlighet och vresighet), Humor (kvickhet och smidighet), Gott omdöme (i motsats till
avund och illvilja), Nussbaum M. C. (1995), Känslans skärpa tankens inlevelse: Essäer om
etik och politik, s. 135, 134.

136
Nussbaum M. C. (1995), Dygd och relativism, i essäsamlingen: Känslans skärpa tankens
inlevelse: Essäer om etik och politik, översättning Zivkovic, Z, Brutus Östlings Bokförlag
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Tillvägagångssätt – metod
Med utgångspunkt i avhandlingsprojektets karaktär och frågor har kvalitativa metoder varit mest lämpliga för undersökningen. Fallstudien är ett sätt
att studera komplexa sociala enheter med många betydelsefulla variabler och
har varit den överordnade ansatsen eller angreppssättet i detta arbete.138 En
av ansatsens styrkor är möjligheten att kombinera flera insamlings- och analysmetoder, vilket är ett viktigt motiv.139 Materialet till studien har samlats in
via intervjuer, observationer, artefakter och dokument. Till artefakter räknas
skisser, modeller och verk.140
Fallstudierna har gällt konstnärernas arbetsprocesser i de studerade projekten. I forskningsprocessen har jag kunnat använda egna erfarenheter från
mitt yrkesliv som konstnär. Det har gett tillträde till fältet och därmed möjligheten att komma nära. Men det handlar också om att vara insatt i tankesätt, språkbruk, arbetsprocesser och villkor. Kort sagt innebär det att vara en
insatt uttolkare av konstnärernas berättelser. På ett konkret plan betyder
detta att vara bekant med de begrepp och metoder som konstnärer använder,
att känna till vilka verktyg som används till vad och hur dessa benämns. Men
det innebär också att vara förtrogen med de miljöer konstnärer rör sig och
verkar i.
Förhållandet mellan forskaren och det som ska studeras är en konstruktion
som innebär att forskaren måste reflektera över sin roll i processen. I detta
arbete har närheten till intervjupersonerna drivit fram en växande medvetenhet om vikten av kritisk distans både till det som ska utforskas och till den
egna arbetsprocessen. Med närhet följer stora möjligheter men det innebär
också risker.
Inom antropologisk forskning diskuteras risken att forskaren förlorar sig i
den verklighet hon undersöker, fenomenet brukar benämnas, going native.
Den som förlorar sig på detta sätt mister förmågan till kritisk reflektion.
Men den gemensamma erfarenheten gör dock samtidigt forskaren till en mer
insatt uttolkare av situationerna som studeras, vilket är centralt för att kunna
ta del av människors erfarenheter.141 Det har alltså varit viktigt att reflektera
över hur tidigare erfarenheter kan integreras i en forskningssituation.
138
Merriam, Sharan B. (1988), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Sverige, s. 46.
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Park, California, s. 19, 20.

140
141

De miljöer där verken exponeras är också en del av analysenheten.

Ehn, Billy & Klein, Barbro (1994/2007), Från erfarenhet till text: Om kulturvetenskaplig reflexivitet, Carlssons förlag, s. 10, 11, 12 och 47.

48

I

Material
Intervjuer
Intervjuerna med konstnärerna i projekten är det mest omfattande empiriska
materialet – vid sidan om skisser, modeller och verk. Nedan följer en förteckning över de konstnärer som har intervjuats och gett sitt samtycke till
att delta i studien. Inom parentes intill konstnärernas namn finns den förkortning som fortsättningsvis används i brödtexten vid upprepade hänvisningar till en konstnär. I listan återfinns även information om när intervjuerna har genomförts.
Fallstudie I
Intervjuer med följande konstnärer har ägt rum under 2007:
Tommy Adelholt (TA), Jim Axén (JA), Kaarin Bonde Jensen (KBJ),
Mårten Carlsson (MC), Stefan Edqvist (SE), Anton Engvall (AE),
Gunnar Carl Nilsson (GCN), Ida Olai (IO), Synnöve Pohjola (SP),
Ann Sidén/Mamma Knota (AS) och Åsa L Winterqvist (ÅLW). 142
Fallstudie II
Lars Agger (LA), intervjuades 22 juni 2011.
Fallstudie III
Andrea Hvistendahl (AH), intervjuades 2 november 2012.
Elisabeth Olsson Wallin (EOW), intervjuades 9 november 2012.
Jon Brunberg (JB), intervjuades 27 november 2012.
Gruppintervju, 28 september 2012.143
Intervjuernas karaktär och omfång

Intervjuerna har genomförts som öppna intervjuer av samtalskaraktär. Efterhand som intervjutekniken utvecklats har jag satt samman ett slags intervjumanualer med frågeområden. Intervjuerna har analyserats löpande och successivt har intervjumanualernas frågeområden modifierats i förhållande till
nya intervjupersoners gestaltningsuppgifter och efter vad som framkommit
under tidigare intervjuer. I appendix finns två exempel som visar intervjuma-

142

En intervju med konstnären Inger Linnéa Carlsson har tagits bort ur materialet,
eftersom hon inte fullföljde sitt uppdrag i Projekt Konstpaus.

143
Gruppintervjun genomförde jag tillsammans med docent Inger Orre, två av konstnärerna i fallstudie III Jon Brunberg och Andrea Hvistendahl deltog. Den tredje
konstnären, Elisabeth Ohlson Wallin, var förhindrad.
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nualernas uppbyggnad men även hur förändringen sett ut mellan två intervjuomgångar.144
Intervjumaterialet till undersökningen består av totalt 16 enskilda intervjuer med de konstnärer som varit verksamma i de undersökta projekten
(fallstudie I, II, III). Varje intervju varade mellan 60 och 120 minuter. Totalt
finns cirka 23 timmar individuellt intervjumaterial inspelat. När intervjuerna i
fallstudie I påbörjades var den ursprungliga intentionen att intervjuerna
skulle hållas runt 60 minuter men det visade sig att det uppstod viss variation
i hur samtalen avlöpte. Det är naturligtvis skillnad på att föra ett samtal under 60 respektive 120 minuter, men det som föranledde de längre samtalen
har i stor utsträckning varit utvikningar från samtalets huvudsakliga inriktning, pauser för eftertanke och avbrott med anledning av yttre störningar.
Vad gäller de yttre störningarna så har det handlat om till exempel ljud från
angränsande lokal (fallstudie I) eller barn som kommit hem från skola och
fritids (fallstudie III).
Från fallstudie I finns drygt tolv (12) timmar individuellt intervjumaterial
inspelat med konstnärerna i Projekt Konstpaus. Ljudfilerna från dessa inspelningstillfällen har hanterats enligt följande: först har filerna lyssnats igenom och markörer har placerats ut i de digitala ljudfilerna. Detta för att
ringa in de delar som har innefattat information om idéutveckling, skissprocesser och samverkan samt information om respektive konstnärs längre arbetsprocess och erfarenhet (det längre konstnärskapet utanför projektet).145
De markerade partierna har därefter transkriberats ordagrant, hummanden
och stakningar är inte utskrivna. Kortare avbrott och längre avbrott är markerade i transkriptionerna med: … respektive [--]. Ur transkriptionerna har
texter beträffande konstnärernas gestaltningsförslag arbetats fram.146 Några
ämnen har återkommit i flertalet av intervjuerna och har därför kunnat bilda
tydliga teman i analyserna. Dessa teman är: Budskap och berättelse, Estetiska
aspekter och utformning, Platsen och placeringen, Kompletterande kompetenser och Teknik för presentation - projektets inverkan.147
Från fallstudie II finns drygt två (2) timmar inspelat individuellt intervjumaterial med konstnären i utställningsprojektet på Birka. Ljudfilen från intervjutillfället har hanterats som i fallstudie I. Först har ljudfilen lyssnats
igenom flera gånger och de partier som behandlar intervjumanualens frågeområden har markerats. Därefter har dessa partier transkriberats ordagrant,
144
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stakningar är inte utskrivna men markerade som korta avbrott. Det som
skiljer denna intervju från intervjuerna i fallstudie I är att jag utifrån erfarenheterna från de föregående intervjuerna samt resultat från dessa har utvecklat
en intervjumanual som jag använder vid intervjun.
Från fallstudie III finns drygt åtta (8) timmar individuellt intervjumaterial
inspelat med konstnärerna i utställningsprojektet på Forum för levande
historia. Som komplement har även en gruppintervju genomförts som pågick
i cirka 120 minuter.148 Gruppintervjun föregick de individuella intervjuerna.
Intervjuerna är transkriberade ordagrant i sin helhet, stakningar och utfyllnadsord är utelämnade. I denna studie har jag haft hjälp med en första råtranskribering av intervjuerna, vilken utfördes av en transkriberingsbyrå. (Till
skillnad från i fallstudie I och II.) Jag har lyssnat igenom ljudfilerna simultant
med att jag korrekturläst rå-transkriberingarna och därefter gjort justeringar
av enstaka felhörningar i materialet.
Allt individuellt intervjumaterial är analyserat med undantag från en intervju
inte behandlats eftersom konstnären inte fullföljt sitt uppdrag i Projekt
Konstpaus. Analyserna är genomförda på de utskrivna transkriptionerna av
intervjuerna. Dessa har färgkodats och sorterats med utgångspunkt i forskningsfrågorna. Denna manöver har gjorts om ett flertal gånger efter hand
som forskningsfrågorna förändrats. Vissa av de enskilda intervjuerna har
kompletterats med e-postkorrespondens. Syftet har varit att reda ut oklarheter i intervjuerna. I ett fall har ett extra uppföljningssamtal genomförts per
telefon på konstnärens begäran. Detta samtal handlade om att konstnären
önskade ytterligare information om hur inhämtad data skulle hanteras samt
mer detaljerade upplysningar om i vilka sammanhang resultaten var tänkta
att publiceras (på vilka konferenser, i vilka journaler etcetera som materialet
skulle publiceras).
Alla enskilda intervjuer har genomförts vid konstnärernas arbetsplatser,
det vill säga de ateljéer, kontor och verkstäder som brukats vid framställningen av de skisser och verk som behandlas i undersökningen. I fallstudie I är
arbetsplatsen Projekt Konstpaus gemensamma projektkontor intill projektateljén i Strängnäs. I fallstudie II och III är platserna konstnärernas privata
ateljéer. I fallstudie II genomfördes som tidigare nämnts dessutom en
gruppintervju, den intervjun hölls i ett konferensrum i Forum för levande
historias lokaler i Stockholm.
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Gruppintervjun genomförde jag tillsammans Inger Orre utifrån de frågeområden
som finns i mina intervjumanualer, fokus var Tidsperspektivet (se appendix V, Intervjumanual 3).
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Observation
Ytterligare ett motiv till valet av fallstudien som ansats, vid sidan av möjligheten att kombinera flera insamlings- och analysmetoder, är att forskaren
tillåts inta ett aktörsperspektiv och därför kan vara en aktiv del av de verksamheter som undersöks. Fallstudien kännetecknas av att forskaren lägger
ner avsevärd tid på att personligen vara i kontakt med de verksamheter som
tillhör fallet.149 I fallstudie I var jag involverad i det dagliga arbetet i projektets alla faser eftersom jag var projektledare för Projekt Konstpaus, samtidigt som jag var doktorand. Intervjuer med konstnärerna i projektet samt
analyser av deras arbetsprocesser och verk genomfördes efterhand som projektet fortlöpte, från juni 2006 till december 2007.150 Analys av konstnärernas gestaltningsförslag (skisser, modeller och text) ägde rum i samband med
att skissförslagen presenterades för en granskande jury, den 29 maj 2007.
Juryns diskussioner och skriftliga uttalanden undersöktes i förhållande till
juryprogrammet som angav ramarna för bedömningen av de gestaltningsförslag som presenterades. Även konstnärernas muntliga presentationer inför
juryn observerades.
I fallstudie II har en designprocess rekonstruerats cirka 15 år efter det att
konstnären fått uppdraget, 1995. Arbetsprocessen har undersökts genom
intervjuer med konstnären, besök i konstnärens ateljé, analyser av artefakter
och via dokument. Konstnärens skisser, modeller och dagboksanteckningar
har analyserats i relation till Riksantikvarieämbetets dokument beträffande
arbetsprocessen och uppdragsbeskrivningen. Det färdiga verket, modellen av
Birkabosättningen, har undersökts samt den permanenta utställningen i sin
helhet på Birkamuseet på Björkö. Som komplement till detta har besökare
och guider observerats för att se hur de använder modellen av Birka. Jag har
också följt med på ett par av de guidade turerna för att studera om och hur
guiderna, som själva är arkeologer, relaterar den specifika platsen till modellen inne i museet. Vid observationerna fördes fältanteckningar och platserna fotograferades.
I fallstudie III genomfördes intervjuer och analyser i nära anslutning till
att gestaltningsprocessen hade avslutats. Ett par möten med Forum för levande historias (FLH) projektledare och pedagoger föregick studiens genomförande. Syftet med dessa möten var att diskutera grunderna för ett längre
samarbete mellan FLH och Mälardalens högskola. Studien genomfördes
oberoende av FLH, men myndigheten var informerad och bidrog med vissa
dokument från arbetsprocessen. Studien gäller FLH:s produktion PK- en
149
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utställning om intolerans. Konstnärernas verk analyserades och utställningen
som helhet undersöktes. Detta gjordes efter det att utställningens hade haft
invigning i Stockholm 2011. Utställningen besöktes vid några tillfällen och
observationer av hur besökare och pedagoger använde utställningen genomfördes. Vid dessa observationer fördes fältanteckningar och utställningen
fotograferades. PK- en utställning om intolerans besöktes också i samband med
nyinvigningen på Hälsinglands museum, en av de platser där utställningen
visats under turnén 2013.151 Detta besök gav inblickar i hur konstnärernas
verk och utställningsarkitekternas scenografi fungerade i en annan rumslig
kontext än den som de ursprungligen byggts för. Konstnärernas uppdragsbeskrivning och kontraktsprocessen undersöktes via FLH:s dokument.

Skisser och kompletterande material
I fallstudie I gjordes ljudupptagningar vid konstnärernas skissredovisning, vid
juryns efterföljande sammanträden samt vid kunskapsöverföringsseminarier.
Från skissredovisningarna finns cirka tre timmars inspelat material. Från
juryns sammanträden samt kunskapsöverföringsseminarier finns ytterligare
tio timmars inspelning. Till skillnad från inspelade individuella intervjuer är
de här ljudupptagningarna inte transkriberade. Ljudupptagningarna har istället fungerat som stöd för fältanteckningar från dessa tillfällen. Dokument
som analyserats är: Juryns utlåtanden från bedömningssituationen, Projekt
Konstpaus vecko-PM, textbilagor tillhörande de inlämnade gestaltningsförslagen, fotografier av skisser och modeller, inventeringsrapporter, projektets
vecko-PM samt brev till juryn.152
Från fallstudie II finns fotografier och fotostatkopior av konstnärens skisser, modeller och privata dagboksanteckningar från gestaltningsprocessen.
Det finns kopior på kallelser och PM från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
Dokumenten visar när möten mellan konstnären och projektgruppen ägt
rum. Jag fick tillgång till detta material är genom konstnären Lars Agger, som
omsorgsfullt sparat alla dokument från processen. Konstnären lånade även ut
sina dagboksanteckningar och tidiga skisser och fotostatkopior gjordes av
relevant material. Därtill finns konstnärens uppdragsbeskrivning och anställningskontrakt från RAÄ.
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Jag var inbjuden av Hälsinglands museum som moderator för ett heldagsseminarium, 6 maj 2013, i samband med PK- En utställning om intolerans nyinvigning på
Hälsinglands museum. Temat var: Konst och konstpedagogik som verktyg för samhällsutvecklingen: Konstens roll i Gävleborgs län. I panelen fanns Jon Brunberg och Andrea
Hvistendahl, två av de tre medverkande konstnärerna i fallstudie III samt FLH:s
projektledare Marie Braunerhielm.

152

Materialet finns i Strängnäs kommuns arkiv, samt kopior i min ägo.
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Från fallstudie III finns utöver individuella intervjuer en cirka 120 minuter
lång gruppintervju som spelats in och transkriberats i sin helhet. Från projektet finns även dokument från Forum för levande historia (FLH). Dessa
dokument innehåller projekt- och uppdragsformuleringar, PM från utställningsprojektets upptakts-, kontrakts- och rekryteringsmöten samt en kontaktlista med projektets aktörer.153 Därutöver finns FLH:s rapport Den mångtydiga intoleransen, vilken utgjorde utgångspunkten för konstnärernas uppdrag.154 Konstnärernas skisser och konceptskrivningar rörande planerade
verk till PK- En utställning om intolerans fick jag ta del av i samband med intervjusamtalen i deras ateljéer.
Utöver ovan beskrivet material har konstnärernas skisser och verk samt platserna för tillverkningen av dessa (ateljéer, verkstäder och kontor) fotograferats. Platserna där verken exponerats: utställningsrum (fallstudie II och III)
samt projektområde (fallstudie I) är också fotograferade.155
Analys av skisser, modeller och verk

Efter hand som avhandlingsprojektet fortlöpt har forskningsfokus förflyttats
från skisser till arbetsprocesser. I fallstudie I är analyserna av konstnärernas
skisser med tillhörande textbilagor och presentationer det centrala. Skissformens betydelse i kommunikationen mellan konstnär och beställare analyserades. I fallstudie II analyserades arbetsprocessen och hur olika skisstyper
användes i en kunskapsinhämtningsprocess. I fallstudie III är fokus konstnärernas arbetsprocesser, dock genomfördes en analys av utställningen, där
konstnärernas verk utgör en del.
För analyserna av konstnärernas verk har konst- och bildvetenskapliga
analysmetoder använts, bland dessa främst stil- och formalanalys men i viss
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I FLH:s kontaktlista för intoleransutställningsprojektet är jag listad som forskare.
Löwander B. & Lange A. (2010).

De flesta fotografier som publicerats i någon av delpublikationerna inklusive de
illustrationer som förekommer har jag själv fotograferat eller producerat. Dock har
vissa foton tagits av andra upphovsmän och är i dessa fall publicerade med deras samtycke. I fallstudie I har Lotta Nyblad fotograferat vissa av konstnärernas skisser vilket
är angivet intill dessa foton (tillsammans med konstnärens namn), i några fall i samma
studie har respektive konstnär fotograferat sina egna verk vilket då också är angivet
intill bilden, samt i bildförteckingen (Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus). I fallstudie III har Martin Hedén bidragit med ett par fotografier
viket finns angivet i bildförteckningen i artikeln (Collaboration for the Improvement of
Tolerance: Artistic Practice in a Societal Context).
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mån även ikonografi och bildsemiotik.156 Inom stil- och formalanalysen diskuteras distinktionen mellan stil och form. Stil definieras som på vilket sätt ett
innehåll, känslomässigt eller idémässigt, utrycks eller åskådliggörs medan
form enkelt uttryckt är de yttre lagbundna egenskaperna. Tillsammans kan
de frilägga väsentliga egenskaper hos ett undersökningsobjekt.157 Analysmetoderna har varit applicerbara i detta arbete eftersom innehåll, form, proportioner, placering och kontext kan omfattas av analysen.
I fallstudie I användes metoderna för att analysera skissernas innebörd
och organisation, men också för att analysera hur vald skissteknik inverkade
på hur budskapet tolkades av en mottagare. I fallstudie II var analysen mer
inriktad på hur olika skisstyper kan stödja olika faser i en arbetsprocess. I
fallstudie III användes analysmetoderna främst för att undersöka relationen
mellan konstnärernas verk och utställningsarkitekternas inramning av utställningen.
Inom ikonografin och bildsemiotiken behandlas bildens bestämning utifrån visuella beståndsdelar, verbala beståndsdelar, formella drag och funktion. Dessa kategorier har i sin tur underkategorier som möjliggör jämförelser
med ett referensmaterial. Man identifierar tecken, det betecknade och tecknets användare och bestämmer i vilket förhållande dessa står till varandra.
Det finns flera snarlika benämningar men det gemensamma är begreppens
relation till varandra. Bildsemiotiken har i överförd bemärkelse använt sig av
de system som utvecklats ur textanalysens semiotiska tradition.158 På senare
tid har forskare intresserat sig för hur bildtecknet utmärker sig i förhållande
till konventionella tecken, exempelvis språkliga tecken. Göran Sonesson har
betonat att ”vi vill kunna avgöra hur olika slags bildtecken skiljer sig åt”.159
Sonesson anser att till exempel konstruktionsarten inverkar på hur budskapet i
156

Arnheim R. (1969/1997), Visual Thinking; Arnheim R. (1954/1974), Art and Visual
perception; Cornell P., Dunér S., Millroth T., Nordström G. Z., Roth- Lindberg Ö.
(red) (1985, 1988), Bildanalys -Teorier metoder och begrepp, Gidlunds Bokförlag, tredje
upplagan 2006.; Gombrich E H. (1982/1994), The Image and the Eye- Further studies in
the psychology of pictorial representation, Phaidon; Eriksson Y., Göthlund A. (2012),
Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2a [rev.] upplagan, Studentlitteratur; et al.
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Sörbom, Göran (1985), Bildanalys -Teorier metoder och begrepp, s. 301-302.

Rose, Gillan (2007), Visual methodologies- An introduction to the Interpretation of Visual
Materials, second edition; Fiske, John (1990/2009), Kommunikationsteorier W&W
förlag; Kjørup, Søren (2009), Människovetenskaperna. Problem och tradition i humanioras
vetenskapsteori, Studentlitteratur; Cornell P., Dunér S., Millroth T., Nordström G. Z.,
Roth-Lindberg Ö. red. (1985/1988), Bildanalys -Teorier metoder och begrepp, Gidlunds
Bokförlag, tredje upplagan, 2006.
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bildretorik, Lund University Press, Lund.
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en bild uppfattas.160 Detta betyder att både bildens uppbyggnad och tekniken som används för att producera den påverkar tolkningen. I fallstudie I
iakttog jag att juryn ofta uppfattade digitalt framställda skisser som mer färdigtänkta än handritade, vilket kan relateras till konstruktionsarten. Datorbilder imiterar eller liknar fotografiet och övertar därmed de sociala förväntningarna från fotografiet. Förväntningarna gäller likheten med verkligheten,
vilket gör att digitala skisser tillskrivs ett högt sanningsvärde och uppfattas
som mer pålitliga.
Bygget och betraktelsen

I Visual methodologies-An introduction to the Interpretation of Visual Materials
presenterar Gillian Rose sitt site-tänkande som stöd för organiseringen av
forskningsprojekt som behandlar visuellt material. Site betyder ungefär plats
för bygget eller betraktelsen.161 Siterna i den här undersökningen är: producenten (konstnär och samarbetsparter), verket (objekt och skisser) och publiken
(besökare och jury). Men avhandlingsprojektets fokus är konstnärernas perspektiv och den överordnade siten är därför producentperspektivet följt av verken
som är produkten av konstnärernas (sam-) arbetsprocesser. Samma material
skulle kunna studeras med andra perspektiv och utgångspunkter, men då
med uppmärksamheten riktad mot andra aspekter och företeelser. Poängen
med Rose site-begrepp är att tydliggöra både undersökningens utformning
och analysperspektiv. Rose framhåller också att det är viktigt att närma sig
ett material på flera sätt (med flera metoder) men förordar alltså att klargöra
positionen för betraktelsen. Min position blir då att med utgångspunkt i
egen erfarenhet från den praktik som studeras (konstnärspraktiken) genomgående behandla forskningsprojektets frågor ur konstnärernas perspektiv.
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Rose G. (2007), Visual methodologies- An introduction to the Interpretation of Visual
Materials, second edition.
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Kapitel III

Diskuterande sammanfattning
Den övergripande frågeställningen i detta avhandlingsprojekt gäller de möjligheter och begränsningar som konstnärer möter i myndighetsledda samverkansprojekt. Frågeställningen har preciserats i tre delfrågor som behandlar: 1.
presentationens betydelse, 2. samarbetet med övriga involverade och 3. inflytande på genomförande och resultat. Frågorna har genomgående behandlats
ur konstnärens perspektiv, och prövats i tre fallstudier. Dessa pekar på såväl
förtjänster som problem i samarbetet.
Jag har valt att sammanfatta och strukturera utfallet av studierna utifrån
två teman. Det ena gäller användningen och betydelsen av skiss och andra
former av presentation i kommunikationen med uppdragsgivare och andra
involverade i samarbetet och relaterar främst till delfråga ett. Det andra temat rör konstnärernas erfarenheter av samarbetet i projekten samt vilket
inflytande de hade över arbetsprocess och resultat, vilket är resonemang som
relaterar till delfrågorna två och tre.

Skiss och presentation
I de tre fallstudierna har skisser och modeller använts i arbetsprocesserna på
olika sätt. Fallstudie I visade att valet av skissform hade inverkan på hur väl
konstnärerna kunde nå fram med sina idéer till beställaren samt att talad och
skriven text var avgörande för hur beställaren tolkade skissmaterialet.162 Fallstudie II exemplifierade hur skisser och modeller kan stödja en kunskapsutvecklingsprocess och fungera som ett förenade kitt för ett team med olika
yrkesbakgrunder.163 I fallstudie III presenterade konstnärerna gestaltningsidéer och koncept huvudsakligen genom text, medan de i sina arbetsprocesser använde skisser och modeller för att vidareutveckla sina idéer och för att
förmedla detaljer för uppdragsgivaren.164
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Florin U. (2010).
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I fallstudie I fanns uttalat i Projekt Konstpaus Juryprogram 2007-04-27 att skisser
och skalmodeller skulle användas vid presentationen av gestaltningsidéerna. I fallstudie II var konstnärens förmåga att visualisera och bygga modell förutsättningen vid
rekryteringen. I fallstudie III begärde FLH in konceptbeskrivningar (i textform)
gällande de tänkta verken, från de inbjudna konstnärerna.
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Skissen kan öppna men också låsa

Konstnärerna i fallstudie I använde skisser, modeller och tillhörande textbilagor för att förmedla sina gestaltningsförslag till en beställare, som representerades av en jury.165 De presenterade även sina idéer muntligt.166 Det visade
sig att digitala skisser och modeller i något högre grad förmedlade gestaltningsförslagens innehåll och egenskaper, i jämförelse med handskisser och
kartongmodeller.167 Detta kan förklaras med att digitala skisser ofta är verklighetstroget utformade och därmed synliggör både kvaliteter och brister i
utformningen.168 Digitala skisser är relativt lättmodifierade och alternativa
lösningar kan snabbt produceras, på så sätt fungerade skissformen som ett
stöd i diskussioner angående utformningsalternativ.
Dock visade det sig att enkla handritade skisser var mycket användbara i
mer övergripande gestaltningsdiskussioner. Ett exempel är en stor handskiss
baserad på en karta över Projekt Konstpaus projektområde.169 Denna skiss
användes kontinuerligt av projektgruppen för att diskutera ledens sträckning,
inventeringsfynd, gestaltningsidéer samt placering av enskilda verk i terrängen.170 Skissen samlade gruppen rent fysiskt i rummet och nya förslag och
tillägg som uppstod under projektgruppens diskussioner fördes in direkt i
skissen. Ett annat exempel är en handskiss över ett större delprojekt inom
Projekt Konstpaus, dagvattendammarnas gestaltning i drottning Kristinas
trädgårdar.171 I det senare fallet renritades handskissen efterhand och skissen
fungerade både som process-stöd under arbetets gång och bildade även den
slutliga representationen av gestaltningsförslaget.172
Under skisspresentationerna inför juryn kunde jag iaktta att handskisserna
oftare uppfattades som mer preliminära av juryn i förhållande till de digitala.
Detta kan tolkas som att handskissen inbegriper en implicit överenskom165
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Det har blivit konvention att använda 3D för att framställa verklighetstrogna skisser, men det är inte mediet som sådant som utesluter andra abstraktionsnivåer utan
snarare inbjuder mediet till denna sorts användning.
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Skissen utgick från flera sammanfogade lantmäterikartor och var framställd på ett
semitransparent papper. Utifrån denna skiss diskuterade projektgruppen ledens alternativa sträckningar, placeringar av verk och förutsättningar i markområdet. Det
antecknades och ändrades direkt i skissen.
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Inom Projekt Konstpaus hade vi kontinuerliga sträckningsseminarium, där ledens
utveckling och placering av föreslagen konst diskuterades gemensamt i projektgruppen.
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melse om att verket kommer att vidareutvecklas före realiseringen. De digitala skisserna å sin sida uppfattades som slutgiltiga, vilket innebär att digitala
skisser kan låsa konstnärens fortsatta arbetsprocess när de används för att
presentera ett gestaltningsförslag i ett tidigt skede samtidigt som de kan
uppfattas som ett kontrakt av en beställare.
Fallstudie I visade också att den text som tillhör ett skissmaterial varit avgörande för hur skisserna tolkats. Detta gällde både talad och skriven text
och oavsett om skisserna var digitalt framställda eller handritade. Gestaltningsförslag som presenterades muntligt på ett tydligt och/eller personligt
sätt fick i högre grad positiva bedömningar av juryn, vilket också gällde för
gestaltningsförslag med omsorgsfullt skrivna textbilagor.173 Detta var till en
början överraskande, till och med svårt att acceptera, eftersom jag själv under
många år har arbetat med bildmaterial till gestaltningstävlingar och betraktat
det tillhörande textmaterialet som underordnat skissen. Men fyndet stämmer med teorier om verbalspråkets indikativa funktion och är följaktligen en
viktig faktor att ha i åtanke när ett skissmaterial presenteras.174 Känslomässigt inflytande hade också inverkan på juryns beslut. Detta blev tydligt genom
att ett brev, med starkt personligt innehåll, avgjorde bedömningen i ett av
fallen samt att charmiga muntliga framställningar generellt var betydelsefulla
för ett positivt utfall från juryn. 175
Mer om skisser och modeller
Genom fallstudie I uppmärksammades flera faktorer som inverkar vid läs-

ningen av ett skissmaterial och att det ibland kan finnas skillnader mellan vad
skisstillverkaren (sändaren) önskar förmedla och vad mottagaren utläser.
Eftersom skisser är centrala verktyg i många skapande arbetsprocesser blev
det angeläget att undersöka detta ytterligare. Detta gjordes dels genom att
studera hur ett industridesignteam använde olika artefakter, skisser och modeller i en gruppdesignprocess (a.) och dels genom att undersöka relationerna
mellan modell och fullskaligt objekt utifrån teorier om visuell perception och
visuellt tänkande (b.). De teorier som användes i studie b. har sitt ursprung i
gestaltpsykologi, fenomenologi och kognitionsvetenskap.
Vad studie a. tydliggör är att intensiteten i designteamets samtal ökar när
en fysisk artefakt presenteras. Både övergripande designfrågor och detaljlösningar diskuterades mer intensivt. Designteamets uppgift var att utveckla en
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projektor, anpassad för båtar och husvagnar.176 En intressant iakttagelse gjordes när ett chassi, gjutet i metall, skickades runt och gruppen plötsligt börjar
tala om exklusivitet. Samtalets temaskifte kan relateras till materialets egenskaper, som förmedlade en upplevelse av tyngd, kyla och släthet.177 När en av
deltagarna senare kompletterar en vit skalmodell med en enkel blyertsskiss i
ytan, diskuteras istället projektorns yttre disposition. Skissen i modellens yta
utgick från en CAD-modell som visade projektorns innanmäte och tekniska
förutsättningar.178 Den enkla skissen i ytan ledde fram till beslut om projektorns yttre disposition och utseende.
Vid några tillfällen i gruppdesignprocessen intog en i teamet en stående
position, han tecknade, talade och skrev stödord på vita tavlan, medan de
övriga satt.179 Snabba skisser och stödord som fördes in på detta sätt blev
dominerande för designprocessen.180 Att stå upp och tala, samtidigt som en
skiss (eller modell) och stödord används för att peka på bildar en övertygande
helhet.
Hittills har skisser, modeller och artefakter diskuterats som helheter och i
kombination med text, tal och position i rummet. Men för att förstå de enskilda formelementen i en modell eller skiss är det nödvändigt att diskutera
delarna i förhållande till vad de representerar i full skala, samt hur dessa uppfattas (b).181 Ett sätt att göra detta är utifrån Armstrongs teori, som föreslår
att olika koncept tillhör olika domäner (domains) och att domäner i sin tur
definieras utifrån egenskaper (properties).182
Gestaltningsförslaget En himmelsk upplevelse, som diskuteras i fallstudie I
och visade ett slags paviljong, är exempel på giltigheten i Armstrongs teori.
Paviljongen bestod av sju väggpartier och sju pelare, krönt av ett brutet
176

I denna undersökning arbetade jag tillsammans med Bengt Köping Olsson, lektor
och forskare i innovationsledning på MDH. Vi analyserade det filmade materialet till
en början var och en för sig och sedan tillsammans utifrån våra respektive kunskapshorisonter. Bengt Köping Olsson har videofilmat designsituationen på en välrenommerad industridesignfirma i Stockholm.

177
178
179
180

Köping	
  Olsson B. & Florin U. (2011).
En CAD-modell är en digital 3D-modell, CAD står för Computer Aidid Design.
Alla i designteamet var män.

Fenomenet brukar kallas the power of the board och har observerats i analyser av
andra gruppsituationer tidigare. Se Dabbs J. M., & Ruback, R. B. (1987), Dimensions of
group process: Amount and structure of vocal interaction, Advances in Experimental Social
Psychology 20, s. 123-169. I detta fall var det ofta projektledaren som stod upp. Projektledarrollen i sig innebär i sig också mandat att leda processen.
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tak.183 Väggpartierna var genomborrade med små hål i sekvenser som bildade
stjärntecken. I den första, mer skissartade, skalmodellen fanns tydliga luftspalter mellan pelare och väggpartier, medan de i den slutliga skalmodellen
och 3D-skissen var tätt sammanfogade. Juryn som endast tog del av de slutliga skisserna upplevde gestaltningen som instängd och utryckte att paviljongen liknade en busskur.184 Med utgångspunkt i Armstrongs teori kan busskursegenskaperna anses stå i vägen för möjligheten att uppfatta paviljongen
som sådan, vilket också kan relateras till den gestaltlag som benämns erfarenhetens lag.
I arbetsprocessen växlade konstnären mellan olika skisstekniker, från en
första skissartad kartongmodell via en 3D-modell till en ny kartongmodell,
som byggdes utifrån 3D-modellen. När 3D-modellen visades på skärm framträdde stjärnbilderna i väggpartierna tydligt. På skärm liknade 3D-modellen
den tidiga kartongmodellen, men i 3D-skissen (utskriften av den renderade
3D-modellen) var stjärnbildernas lysande effekt i stort sett borta. I 3Dskissen blev uttrycket alltför slutet, mörkt och tätt. Hade konstnären istället
visat den tidiga mer skissartade modellen tillsammans med 3D-modellen på
skärm hade juryn kanske uppfattat idén annorlunda.
Det är inte ovanligt att flera sorters skisser och modeller används för att
bearbeta och förmedla en gestaltningsidé. Men det kräver att rätt skisstyper
väljs och hanteras på ett medvetet sätt. I gestaltningsförslaget Assimilerad,
använde konstnären både en skalmodell och en 3D-skiss.185 Skalmodellen
visade mått och proportioner och 3D-skissen visade objektet infogat i sin
tänkta miljö (utan att vara platsspecifik). Naturtypen runt objektet framgick
inte av skalmodellen utan tydliggjordes genom 3D-skissen. Juryn uppfattade
idén och förstod proportioner och miljöförhållanden. Konstnären hade själv
nytta av skisserna i förverkligandefasen.
Konstnären använde 3D-skissen för att leta upp en specifik plats inom
projektområdet som avspeglade den miljö 3D-skissen visat och skalmodellen
för att återge mått och proportioner i full skala. Konstnären hade tidigare
varit med och inventerat projektområdet och hade därför en ungefärlig uppfattning om var den aktuella naturtypen gick att hitta inom området. Detta
beskrevs skriftligt i textbilagan och muntligt vid presentationen.
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Skisser som stöd för samverkan

I fallstudie II var konstnärens uppdrag att i form av en modell gestalta några
kvarter av Birkabosättningen till Birkamuseets permanenta utställning.186 Ett
expertteam från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) var knutet till projektet för
att förse konstnären med kunskapsunderlag inför bygget. Men konstnären
var frustrerad över att underlaget var alltför bristfälligt för att ett gestaltningsarbete skulle kunna påbörjas.187 Därför startade konstnären en skissutväxlingsprocess där RAÄ:s expertteam fick kommentera och föra in information direkt i hans skisser, vilka kontinuerligt skickades fram och tillbaka
mellan konstnären och RAÄ. Konstnären startade processen med intuitiva
skisser, baserade på knapphändig information från den senaste utgrävningen
på Birka.188
Det som gick att utläsa ur underlaget var att rester av stolphål från en liten
grupp hus och rester av husens eldstäder hade hittats och att detta indikerade hur husen varit grupperade och organiserade i förhållande till strandlinjen. Men det fanns ingen information om husens utseende ovan mark. Denna
information togs fram genom den samarbetsprocess som konstnären iscensatte, där olika skisstyper och modeller utformades för att stödja informationsinhämtningens olika faser.189 På så sätt kunde konstnären fånga upp och
visualisera en mängd outtalad information från expertteamet.190 Gestaltningsuppdraget utvecklades från att ha varit en enskild konstnärs uppdrag till
ett samverkansprojekt, där RAÄ:s experter och konstnären tillsammans
utvecklar kunskapsunderlaget inför representationen av Birkabosättningen.
I slutfasen av processen bjöd konstnären in expertteamet till sin ateljé. Inför mötet förberedde sig konstnären genom att sammanställa all hittills tillgänglig information i en planskiss (av den kommande modellen), i skala 1:1.
Arket spändes upp på ateljégolvet inför teamets ankomst. RAÄ:s expertteam
kröp sedan omkring på ateljégolvet och lade till och drog ifrån information
direkt i skissen.191

186

1995 fick Lars Agger i uppdrag av Riksantikvarieämbetet att ta fram en modell till
den permanenta utställningen om världsarvet Birka till Birkamuseet.

187
188

Intervju med Lars Agger 2011- 06 -22.

Med Birgerstams termer en estetisk-intuitiv position i skissandet, som betecknas av
ett intuitivt letande med skissen som verktyg.
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Florin U., Eriksson Y., Orre I. (2012), s. 1981.

Skisserna skickas fram och tillbaka med noteringar och konstnären utvecklar dem
efterhand som ny information tillkommer i processen.
191

I Ingela Aggers videofilm/dokumentär om hur Birkamodellen blev till kan man se
RAÄ:s expertteam in action i Lars Agger ateljé (videon finns i konstnärens ägo).

62

I

Det finns två centrala inslag i den här processen. Det ena är konstnärens
förmåga att efterhand omsätta anteckningar och kommentarer från expertteamet till handskisser som organiserar vad som sagts.192 Den andra är att
skisserna i sig började fungera som det förenande kittet för projektgruppen,
ett boundary object.193 Skisserna blev meningsbärande och kunde adresseras
utifrån olika kunskapshorisonter. På ett likartat sätt fungerade den stora
handskissade kartan, som tidigare beskrivits, för arbetsgruppen i Projekt
Konstpaus. I båda fallen var det öppet för alla medverkande att kommentera
och ändra direkt i skisserna, som kom att fungera som en slags uppsamlande
behållare för idéer och stärkte samverkan i gruppen.
Efterhand som kunskapsinhämtningen om Birkabosättningen framskred
visade skisserna allt mer av expertteamets samlade kunskap. I en allra sista
skissvända byggde konstnären en preliminär modell (i mindre skala). Förvånande nog var det först genom denna modell detaljer som till exempel de
förkolnade husresterna blev konkreta för expertteamet. Detta trots att informationen funnits där redan i de allra första planskisserna.194 Teamet vill då
plötsligt ändra på gestaltningen av två hus, från att de varit gestaltade som
nerbrända och förkolnade rester till att istället gestaltas under uppbyggnad.
Konstnären förmodade att det var pedagogiska ambitioner från uppdragsgivarens sida som gjorde att de önskade att husen skulle gestaltas på detta sätt.
Han förklarade att några i teamet hade uttryckt en önskan att visa en mer
optimistisk bild av livet på Birka.195
I detta exempel är uppdragsgivarens tillit till konstnärens förmåga att visualisera central för hur arbetsprocessen utvecklades, det vill säga den del av
konstnärens kunskap som ofta uppfattas som konkret och hantverksrelaterad.196 Men förmågan att fånga och konkretisera teamets kunskaper i skisser
och modeller fungerar också dynamiskt och framåtriktande, som kunskap-ihandling.197 Konstnärens förmåga att intuitivt navigera projektet mot samverkan, ledde till att konstnärens uppdrag växte i både tid och omfång.198
192

Med Birgerstams teori, rationell-analytisk position som betecknar ett organiserande
och utredande, med skissen som verktyg.

193

Sociologen Susan L Star myntade begreppet boundary object för objekt som fungerar ungefär som ett kitt eller gränslandsobjekt mellan olika kunskapshorisonter.
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Florin U., Eriksson Y., Orre I. (2012), figur 1.b, s. 1982 och figur 5., s. 1986.
Intervju med Lars Agger 2011- 06 -22.
Den kunskapsform Aristoteles benämnde techne.
Molander B. (1996).

Lars Agger fick sitt uppdrag förlängt med flera månader, vilket framgår av RAÄ:s
projektdokument och konstnärens anställningskontrakt.
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∗∗∗
I detta avsnitt har skiss- och presentationsformer diskuterats utifrån exempel ur empirin. Skisser, modeller och andra artefakter har använts i olika
arbetsprocesser och i dialogen med uppdragsgivaren. Exemplen visar att
tolkning av skisser och modeller är komplex, och att textmaterial är centralt
för tolkningen. Det är också viktigt att anpassa sin skissteknik för att ha
möjlighet att nå fram med sin gestaltningsidé till en beställare.
Kontentan av detta blir då att det är ytterst avgörande vilka val som görs
och att både konstnär och uppdragsgivare har nytta av att förstå hur olika
skissformer fungerar, att de stödjer olika skeden av en skapande arbetsprocess och olika syften.
Inför valet av skissform kan följande frågor ställas: Ska skissen fungera samlande och stödja en arbetsprocess där flera människor ska samverka? Eller
ska skissen stödja en presentation av en färdigtänkt idé (eller färdigformat
objekt) och ligga till grund för ett beslut? Eller rör det sig som om ett idéutkast i ett tidigt skede? Såväl beställaren av skissmaterialet som skissproducenten har nytta av att fundera över detta. Som en sammanfattning av detta
avsnitt och som ett stöd för vad som bör beaktas inför valet av skissform, har
skissformer och de faktorer som kan inverka på tolkningen ordnats i en tabell, se fig. 3.
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Figur 3. Översiktlig sammanställning av resultat beträffande bruket av olika skissformer i de
undersökta projekten och de faktorer som kan inverka på tolkningen.
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Inflytande och anpassning
Av konstnärernas berättelser framgår att de emellanåt anpassat sitt arbete
mer än vad de egentligen velat. Oförutsedda händelser, upptåg och infall som
kan få ett tämligen stort utrymme i en konstnärs arbetsprocesser har i flera
fall tonats ner. Men konstnären kan också, som i fallet med Birka-modellen,
uppleva att inflytandet efterhand växer. Utifrån Lars Aggers perspektiv var
själva arbetsprocessen den centrala delen av insatsen i arbetet med modellen.
Men trots hans relativt stora inflytande över processen anpassar han den
slutliga gestaltningen för att möta uppdragsgivarens önskan att förmedla en
mer positiv bild av Birkabosättningen.
Konstnärer med tidigare erfarenhet av arbete med liknande teman som projektens har haft lättare att få sina arbetsprocesser att fungera. Redan fallstudie I indikerade detta. I fallstudie III berättade Jon Brunberg (JB) att uppdragsgivaren uppmärksammat ett av hans webbaserade verk, Maktverktyget,
och att det förmodligen var därför han bjöds in till projektet.199 Konstnären
navigerade sitt arbete utifrån detta. Maktverktyget blev utgångspunkten för
webbverktyget Tolerera, en del av hans tredelade verk till Forum för levande
historia (FLH).200 Strategin innebar ett relativt friktionsfritt arbete i samspelet med uppdragsgivaren och en möjlighet att upprätthålla kontinuiteten i
den egna långsiktiga arbetsprocessen.
Oavsett om konstnärer rekryteras till ett projekt genom en formell rekryteringsprocess eller om konstnärernas inriktning i tidigare arbeten varit styrande i valet, så förefaller det som om förutsättningarna för att genomföra
uppdraget på ett för båda parter tillfredställande sätt hör samman med hur
konstnärens långsiktiga arbete och inriktning överensstämmer med det aktuella projektets.
Olika skäl att anpassa arbetsprocess och verk

I ett av fallen inträffade något oväntat som påverkade arbetsprocessen. En
gatsten kastades in genom FLH:s skyltfönster och träffar Andrea Hvistedahls (AH) installation Landskap av avtryck, som då var under uppbyggnad.201
Konstnärens första impuls var att informera media eftersom det var naturligt
för henne att tänka sig att eventuella mediadiskussioner skulle kunna bli en
del av verket. Men FLH avrådde henne från detta, eftersom uppmärksam199
200

Intervju med Jon Brunberg 2012-11-09.

Tolerera liknar Maktverktyget vad gäller tema, struktur och uppbyggnad.
http://www.maktverktyg.com/se/index.asp; http://www.tolerera.se/se/index.asp, hämtat 2014-01-16.
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heten skulle kunna leda till flera incidenter. Konstnären uppfattade det som
att myndigheten inte ville riskera en debatt.202 Detta kan ha ett samband
med en tidigare JO-anmälan och den mediauppmärksamhet som då följde.203
Av konstnärens berättelse framgår att en central del av hennes arbetsmetod är att hålla sig öppen för oväntade händelser och låta dessa påverka arbetsprocessen.204 I detta sammanhang valde hon att istället anpassa sig till
myndigheten, en eftergift som kan tolkas som en förmåga att navigera i samspelet med andra praktikgemenskaper.205 Konstnären lät dock stenen ligga
kvar i installationen och lagade inte heller de skador stenen orsakat i verkets
sarg. På så vis blev händelsen ändå en del av verket.
Även i Elisabeth Ohlson Wallins (EOW) berättelse om produktionen av
videoverket Det går aldrig över, finns exempel på anpassning. Konstnären
beskriver det själv som censur.206 Av berättelsen framgår att kärnan i verket
delvis gick förlorad genom den hårda klippning som tvingades fram.207 I videons originalversion fanns flera sekvenser av performativ karaktär, där
konstnären själv agerar och talar. Allt detta material klipptes bort. Konstnären förklarade att FLH hade sammanställt ett dokument, med stöd av jurister, med detaljerade anvisningar för vad som måste klippas bort för att videon skulle få visas i utställningen.208
I en av de bortklippta scenerna ritade EOW bland annat en mustasch på
ett porträtt av Gustav V. Hon visade porträttet under ett samtal i hennes
ateljé och hon pekade på det när hon beskrev den bortklippta scenen.
Det finns en jättekort scen där jag gjorde [en] mustasch på Gustav V, för han
skrev ju det här brevet [--] bara så här fort, precis som en rockvideo, det bara
blänker till så ser man min hand, ju. [--] då sa de så här: du använder samma
metod som de gör som vi motverkar.209
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203

Intervju med Andrea Hvistendahl 2012-11-02.

Anmälan ledde till fällande dom för FLH och gällde inslag i utställningen: Middag
med Pol Pot, http://www.jo.se/Global/Beslut%20på%20engelska/5127-2009_Eng.pdf ;
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/jo-kritik-skakar-forum-for-levande-historia,
hämtat 2014-01-10.
204

Intervju med Andrea Hvistendahl 2012-11-02. Liknade resonemang om arbetsmetod och process förs av konstnärerna i McDonnells studie från 2011.
205
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Se åter Nussbaum M. C. (1990), s. 74,75.
Intervju med Elisabeth Ohlson Wallin 2012-11-27.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Till ursprungsidén hörde att filmen skulle visas i ett trångt utrymme med
visuella och rumsliga referenser till andra världskrigets koncentrationsläger.210 Tidigt i processen visade konstnären en modell av det tänkta utrymmet för uppdragsgivaren, men videon visades istället i ett biografliknande
utrymme i utställningen, formgivet av en utställningsarkitekturfirma.211 Varför det blev så kunde EOW inte förklara.212 Det som står klart är dock att
konstnären inte förmådde genomföra sina intentioner. Detta trots att det
tydligt framgår av FLH:s dokument, som beskriver arbets- och rekryteringsprocess, effekt- och produktionsmål, att de sökte efter konstnärliga tolkningar för att hitta nya/andra uttrycksätt och innovationskraft, till just den
här produktionen.213 I utställningskatalogen och på myndighetens hemsida
porträtteras konstnärerna enskilt och i uppdragsbeskrivningen benämns
deras arbeten konstverk.214
EOW:s berättelse väcker en rad frågor om gränser och integritet, frågor om
hur en konstnär bör och kan handla i situationer som dessa. I detta fall låg en
tidigare konflikt med en annan myndighet i bakgrunden, en konflikt som
utbröt i samband med konstnärens tidigare utställning på Världskulturmuseet i Göteborg.215 Konflikten drabbade hennes familj på flera sätt och
konstnären var oroad för att detta skulle hända igen om hon stod på sig allt
för mycket i arbetsprocessen. ”Det var jobbigt för mig eftersom jag hade
bråkat med en myndighet innan, rejält öppet i media”.216 Med denna erfarenhet relativt tätt inpå valde EOW att anpassa sitt verk. Hon bedömde också
210
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Intervju med Elisabeth Ohlson Wallin 2012-11-27.

Utställningsarkitektfirman GUISE formgav den inramande scenografin till PK- En
utställning om intolerans, en scenografi som väsentligen fungerar som en ram med ett
eget estetiskt språk.
212
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Intervju med Elisabeth Ohlson Wallin 2012-11-27.

Projektdokument #6- Direktiv för projketplansförslag 2010-05-25, Forum för levande
historia, s. 6, 7, 8.
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PK-En utställning om intolerans (2011) utställningskatalog, FLH; 2010 publicerar
FLH en studie om ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige. Om utställningen står följande på FLH:s hemsida: “Med utställningen P.K. bygger vi vidare på denna
studie. Konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Ohlson Wallin har använt vår rapport ”Den mångtydiga intoleransen” som inspiration för utställningens konstverk och installationer. http://www.levandehistoria.se/utstallningar/pken-utstallning-om-intolerans, hämtat 2014-02-03.
215

En konflikt i samband med Elisabeth Ohlson Wallins utställning Jerusalem, på
Världskulturmuseet i Göteborg 2010. Konstnären uppger också att några av hennes
verk censurerats också i detta sammanhang.

216

68

Intervju med Elisabeth Ohlson Wallin 2012-11-27.
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att det fanns en risk för att hon skulle uppfattas som ”konstnären som alltid
bråkar”.217 Hon menade att hennes rykte stod på spel och att detta också var
en del i den avvägning som måste göras. I ena vågskålen låg eventuella konsekvenser för familjen och i den andra integriteten som konstnär.
Vad som avgjorde dilemmat just vid det här tillfället var en helhetsbedömning av läget och konsekvenser av olika handlingsalternativ. Vid just
det tillfället var det mer angeläget för EOW att få sitt privatliv att fungera än
att följa sin konstnärliga intention.218 Hon valde därför att gå med på att
redigera filmen enligt FLH:s instruktioner.
Möjligheter och begränsningar

Konstnärernas arbetsprocesser har förvisso inneburit många anpassningar,
men samverkansprojekt som det på FLH skapar också ett annat utgångsläge
för konstnärens arbete. I Jon Brunbergs (JB) fall var myndighetens renommé,
tyngd och ramar förmodligen förutsättningen för att de tre kända psykologiexperterna medverkade i hans bok och video, Tolerera.219 Konstnären berättade att det var relativt lätt att få dem att delta och att sammanhanget troligtvis varit en avgörande faktor.220
I de tre fallstudierna har konstnärerna betonat det värdefulla i att ingå i en
större arbetsprocess och att detta gett dem möjligheter att påverka helheten
och inte endast de delar som gäller enskilda verk. De skildrade också fördelar
med att ingå i ett större arbetslag, att möta yrkesutövare från andra kunskapsområden och konstnärskollegor.221 Konstnärerna betonade aspekter
som lön och/eller arvode i ett tidigt skede av arbetsprocessen samt att det
funnits tekniska och ekonomiska resurser i projekten.222 Exempelvis snickrade en utställningsarkitektfirma fundament och sittplatser till FLH:s ut217
218

Intervju med Elisabeth Ohlson Wallin 2012-11-27.

Att samverkan över praktikgränserna kan innebära omförhandlingar av vad som är
ett rimligt val, vilket måste balanseras mellan den aktuella uppgiften och situationens
förutsättningar just då. Konstnärens yrkesintegrerade etik ställs då mot val som härrör från både situationens förutsättningar och livets villkor i allmänhet. Se åter Nussbaum M. C. (1995), s. 137 och Aristoteles (1967, 2012), s. 26.
219

Tomas Böhm, Liria Ortiz och Fred Saboonchi, deltog i Jon Brunbergs (JB) verk
med att skriva ett kapitel var i boken Tolerera (en antologi som Jon Brunberg är redaktör för). De medverkar i också i hans video med samma namn.
220
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Intervju med Jon Brunberg 2012-11-09.

Kaarin Bonde Jensen (fallstudie I) fick till exempel möjlighet att diskutera med
projektets hydrogeolog Imad Mahdi, om hur man skulle kunna ta fram en miljövänlig
lösning för att få upp vattentrycket i en av hennes gestaltningar.
222

Det vanliga är att konstnärer arvoderas först i verkställandefasen, med undantag
för mindre skissarvoden i tidigt skede.
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ställningsproduktion, myndigheten betalade också tryckkostnaderna för
boken Tolerera.223 Projekt Konstpaus hade ett sponsoravtal med ett större
betongföretag, vilket innebar att projektets konstnärer hade obegränsad
tillgång till material ur företagets sortiment. Sammantaget har detta medfört
att konstnärerna delvis kunnat lämna ifrån sig de delar som rör det praktiska,
vilket möjliggjort större fokus på den tematiska bearbetningen och den skapande arbetsprocessen. Men konstnärerna rapporterar också om nackdelar
med arbetet i samverkansprojekt.
Ann Sidén (AS) betonade att arbetet i projekt som Projekt Konstpaus är
förenat med en risk att komma ifrån rutinerna i det vardagliga ateljéarbetet,
vilket kan leda till att tekniska färdigheter och känsligheten i materialhanteringen trubbas av.224 Det krävs därför tid för att återerövra detta efter en tids
arbete i den här typen av projekt, menade konstnären.225 Reflektionen måste
relateras till att deltagarna i Projekt Konstpaus arbetade i en gemensam projektlokal och att flera av konstnärerna reste långt och sov på hotell under
veckorna, vilket innebar längre avbrott i deras ordinarie ateljéarbete.226
I de tre fallstudierna har konstnärerna berättat om att de fått möjlighet att
kommunicera med en ny publik. Särskilt tydligt uttalades detta i fallstudie I
och III. Fördelen ur konstnärernas perspektiv är att kunna kommunicera via
en etablerad kanal, men utanför konstinstitutionerna. AH berättade att hon
medvetet ägnade mer tid i projektet än vad som var överenskommet i syfte
att främja sin karriär.227 Hon producerade också fler verk och blev på så sätt
mer synlig än övriga medverkande konstnärer i projektet, både i arbetsprocessen med uppdragsgivaren och i utställningen. Men arbetet i den här typen
av projekt betraktas inte alltid som konst, så den potentielle karriärstrategin
kan eventuellt ha motsatt effekt.228
223

Antologin Tolerera är en del av konstverket Tolerera av Jon Brunberg till PK– en
utställning om intolerans, som visats på Forum för levande historia 2010–2012. Distribution: Forum för levande historia och Jon Brunberg Förlag.
224

Intervju med Ann Sidén (alias Mamma Knota) 2007, samt kompletterade samtal
och möten.
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Ibid.

Tre dagar i veckan arbetade konstnärerna (fallstudie I) i den gemensamma projektlokalen i Strängnäs, medan projektets deltagare ned natur- och kulturvetenskaplig
utbildningsbakgrund (inventerarna) arbetade i lokalen under hela arbetsveckan.
227
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Intervju med Andrea Hvistendahl 2012-11-02.

Min erfarenhet är att det sällan rapporteras på kultursidor och i kulturnyheterna
om den här typen av projekt och att konstinstitutionerna inte heller betraktar verk
som produceras i den här typen av projekt som konst.
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Roll och inflytande

I flera intervjuer har konstnärerna reflekterat över sin roll. I Andrea Hvistendahls (AH) arbete med Verklighetens spelplaner, finns ett exempel där
konstnärens reflektion över den egna rollen gett henne kraft att agera. AH
menade att konstnärer anlitas i projekt för att de kan (får) ta rollen som den
som får pröva: ”vi har lov att vara både pajasen, geniet och allt det där… jag
kallar det fri-pass.”229
Bakgrunden var att FLH:s projektledare först inte ville testa hennes spel i
projektets fokusgrupp.230 Öppenheten i spelets design var förmodligen det
som fick myndigheten att tveka. Konstnären var inte själv säker på att spelet
skulle fungera men intuitionen sa henne att det var viktigt att testa eftersom
”man inte alltid kan förutspå vad som kommer att ske.”231
Det intressanta var ju att det här spelet, som man kan säga är succén i det
hela… var så löst och så oklart… i sin form.232

Konstnären stod på sig och menade att spelet måste testas. Utfallet från
fokusgruppen blev positivt och spelet producerades till FLH:s produktion,
PK- En utställning om intolerans. I berättelsen framträder en konstnär som
strategiskt använder myterna om konstnären som geni eller pajas eftersom de
inbegriper ett handlingsutrymme. Projektledaren som först sade nej utryckte
senare sin stora uppskattning, ”det är intressant för hon [--] säger: kommer
du ihåg när jag var så tveksam”.233
Verklighetens spelplaner har senare utvecklats vidare i ett mindre format under titeln Your Move och används i svenska gymnasieskolor som en utgångspunkt för diskussioner om tolerans.234

229
230

Intervju med Andrea Hvistendahl 2012-11-02.

En fokusgrupp som bestod av elever från gymnasieskolan var kopplad till projektet
på FLH.
231
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234

Intervju med Andrea Hvistendahl 2012-11-02.
Ibid.
Ibid.

I ett mail från Andrea Hvistendahl daterat 2014-08-29 finns ett vidarebefordrat
mail från Freden hus i Uppsala. Mailet återger vad en gymnasielärare utrycker gällande spelet: ”Har på alla år aldrig träffat på något pedagogiskt/analytiskt verktyg som
ens kommer i närheten av detta spels potential och användbarhet.” Detta skrev en
gymnasielärare som deltog i pilottesten av den bärbara versionen av spelet, Your
Move, ute i skolorna våren 2014.
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∗∗∗
I detta avsnitt har konstnärerna erfarenheter av samarbete och inflytande i
projekten diskuterats utifrån empirin. Fallen visar att både uppdragsgivarens
(myndigheten) och konstnärens erfarenheter kan inverka på projektens genomförande och resultat.
På ett övergripande plan har det framgått att den del av konstnärernas arbete som påtagligt rört hantverksskicklighet varit relativt lätt för konstnärerna att integrera i samverkansprojekten. I kontrast till detta var det karakteristiska problemet att konstnärerna hade svårt att hävda de mer implicita
delarna av sitt kunnande. Eftersom det är svårare att verbalisera den sortens
kunskap är den också mindre kontrollerbar, vilket möjligen kan oroa en uppdragsgivare.
Det intressanta är att även i de arbetsprocesser som på ytan tycks konkreta verkar den intuitiva delen av konstnärers kunnande. Detta visar exemplet där LA använder sitt skisskunnande i en undersökande kunskapsinhämtningsprocess, där den underliggande och centrala handlingen är av mer intuitiv karaktär än vad den konkreta skissutväxlingsprocessen först indikerar.
Konstnärens iscensättning av arbetsprocessen i projektet är i stor utsträckning ett exempel på konstnärens improvisationskunskap.235
Förhållandet mellan frilansande uppdragstagare och en uppdragsgivande
myndighet är ojämlikt. Uppdragsgivarens rutiner kan dominera samarbetet.
Konstnärerna i fallstudie III berättade att tidsåtgången för projektmöten
varit väsentligt större än vad som var överenskommet samt att alla möten
hölls i uppdragsgivarens lokaler. Förmodligen hade det varit mer fruktbart
för projektet som helhet att mötas i konstnärernas ateljéer, där verken tog
form, särskilt i projektets slutskede, menade EOW.236
Arbetstiden i projektet hanterades på olika sätt. EOW valde att reducera
sina insatser i projektet i takt med att arbetstiden åts upp av projektmöten,
medan AH, som tidigare sagts, avsiktligt lade mer tid på projektet i hopp om
att få igång sin karriär.
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Se åter Molander B. (2000).
Intervju med Elisabeth Ohlson Wallin 2012-11-27.
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Slutsatser
Avhandlingsprojekts övergripande syfte har varit att tillföra kunskap om
skapande arbetsprocesser i samverkan. Studien har visat att skicklighet i att
hantera olika skisstekniker möjliggör kommunikation och skapar förtroende.
Däremot är de mer implicita delarna av konstnärers kunnande, där improvisation och intuition utgör centrala delar, svårare att integrera i samverkansprojekt. I ett par fall har konstnärerna hamnat i dilemman, och konstnär och
uppdragsgivare har inte varit överens om verkets utformning. Konstnärerna
har då inte alltid valt att genomdriva sina intentioner utan ibland anpassat sig
till myndighetens norm, vilket kan ha inneburit avkall på gestaltningens kvalitet. Det är mycket som står på spel för konstnärerna i sådana situationer.
En konflikt kan ge konsekvenser för konstnärens ekonomi, familjeliv, karriär
och rykte.
Slutsatsen är att samverkan mellan konstnärer och offentliga uppdragsgivare skulle kunna bli mer berikande för båda parter om konstnärers implicita kunnande ses som en resurs och om uppdragsgivaren ger utrymme för
improvisation, även om det innebär ett visst risktagande.
Sammanfattningsvis vill jag framhålla några punkter som särskilt viktiga för
konstnärer att ha i åtanke inför och under samverkansprojekt av den typ som
behandlas i detta arbete. Dessa gäller:
Konsten att presentera

Det är viktigt att tänka på att stärka informationsöverföringen där skisser är
redskap med text. Detta eftersom talad och skriven text påverkar tolkningen
av skisserna. Det är alltså avgörande att beakta hur skissmaterialet beskrivs i
tillhörande textbilagor och hur det muntligen presenteras, särskilt när skisser
används som underlag för beslut och urval.
Det är också viktigt att tänka igenom valet av skissform i relation till i vilket skede presentationen sker.237 Den översikt som presenterades i tabellform (s.65), som rör bruket av olika skissformer samt de faktorer som inverkar på tolkningen, kan användas för att uppmärksamma vad som är viktig att
ha i åtanke.
Konsten att planera

För att undvika problem under arbetsprocessen är det viktigt att i förväg
diskutera och avtala hur avsatt tid ska användas. En arbetsplan bör upprättas
med avstämningspunkter där det framgår att tidsåtgången för olika moment
237

Med en renderad 3D-skiss tenderar gestaltningsförslaget att uppfattas som färdigtänkt, medan handskisser är mer öppna och innebär en överenskommelse om att
verket kommer att vidareutvecklas.
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kan behöva justeras efterhand som projektet fortlöper. Detta eftersom en
skapande arbetsprocess inte helt kan förutsägas.
Konsten att integrera

När det gäller ett projekts tema och inriktning är det viktigt för konstnären
att bedöma hur det tillfälliga projektets tema förhåller sig till den egna långsiktiga konstnärliga arbetsprocessen och tematiken.
∗∗∗
Det som diskuterats i denna avhandling kan komma till nytta i flera sammanhang. Avhandlingsprojektet bidrar med kunskap om konstnärers villkor
vid samverkan i myndighetsledda projekt och synliggör en del av konstnärers
arbete utanför de etablerade konstscenerna. Avhandlingen ger också inblickar i hur kommunikationen mellan de olika parterna i projekten kan gå till,
med skisser och modeller som de viktigaste verktygen. De resonemang i
avhandlingen som rört produktion och tolkning av olika typer av skiss och
modell kan komma till nytta inom flera områden: dels inom akademin och då
företrädelsevis inom design- konst- arkitektur- och ingenjörsutbildningar
men även i samhället i stort där kunskaper om tolkning och bruk av visuella
material behöver stärkas.
Avhandlingens frågor har genomgående behandlats ur konstnärernas perspektiv men resultaten kan användas av såväl konstnärer som beställare. För
beställaren kan det till exempel inför ett samverkansprojekt vara viktigt att
tänka på att rekrytera konstnärer som arbetar med liknade teman som projektets, eftersom de då kan inkorporera sin erfarenhet i det tillfälliga projektet. Men det kan också vara intressant att välja konstnärer som ligger
långt ifrån projektets tema i sina konstnärskap, eftersom detta eventuellt kan
bidra till oväntade infallsvinklar och fruktbara friktioner, men detta är sannolikt också mer tids- och resurskrävande.
Min egen erfarenhet av konstnärspraktiken har varit viktig för studiens genomförande och upplägg, vilket inneburit ett praktiknära perspektiv på
konstnärernas arbetsprocesser i samverkansprojekten.
Samspelet mellan konstnär och uppdragsgivare kan givetvis undersökas	
  på
andra sätt, inte minst	
   med uppdragsgivarens erfarenheter i fokus, och då
förmedla andra aspekter.
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Tankar om fortsatt forskning
Att nyttiggöra kapaciteten hos alla inblandade i ett samverkansprojekt ökar
värdet av det som gemensamt produceras. I detta forskningsprojekt blev det
uppenbart att ett gott samspel kan öka innovationskraften i ett helt projektteam, det visade både Birka-fallet och Konstpaus-projektet. Men hur detta
tas tillvara, mer medvetet, i projekt av den sort som avhandlingen undersökt,
återstår att studera. Frågor som väckts genom detta avhandlingsprojekt, och
som är möjliga att utveckla vidare, gäller hur goda förutsättningar för samverkan skapas och hur ojämlika maktförhållanden kan hanteras i projekt.
Men den övergripande frågan är hur projekt bör designas för att ta tillvara
potentialen i mötet över praktikgemenskapernas gränser. Detta är frågor
som bör kunna undersökas även i andra kontexter, där människor som företräder olika yrkes-/kunskapsområden möts för att arbeta tillsammans.
I Konstpaus-projektet låg, implicit, i projektets design att konstnärer och
natur- och kulturvetare möttes i arbetsprocessen, men utfallet av detta vid
sidan av viss influens i konstnärernas arbetsprocesser och skisser är inte undersökt (det var fallets avgränsning i denna studie). Nya frågor skulle kunna
ställas till befintligt material, exempelvis frågor om vad i projektets design
som gjorde att Projekt Konstpaus levererade ett starkt resultat även beträffande målet: ökad anställningsbarhet.
Både i Birka-fallet och i Konstpaus-projektet fungerade handskisser som
boundary object mellan deltagarna. Detta väckte tankar om hur denna erfarenhet kan användas mer strategiskt i samverkansprojekt. Jag anar också att det
teoretiska perspektiv som gäller individers och gruppers handlings- och situationsrelaterade kunskap kan komma till nytta i samverkan mellan akademi
och omgivande samhälle. Inom forskarmiljön Innovation och produktrealisering,
IPR, är samverkan är en viktig förutsättning för den forskning som bedrivs.
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