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Sammanfattning
Målet med det här examensarbetet är att skapa  
positiv konst som ska hjälpa människor att börja  
tänka och känna sig mer positiva. För att ta reda 
på vad som upplevs som positivt i färg, form och 
motiv utfördes en undersökning på målgruppen. 
Målgruppen bestod av flickor mellan 14 och 18 år, 
då de enligt rapporter är den grupp i samhället som 
mår sämst. I undersökningen fick flickorna titta på 6 
stycken olika tavlor, varav 5 stycken var målade med 
olika positiva inslag i både färg, form och motiv,  
medan 1 tavla var målad med negativa inslag.  
Flickorna fick skriva ner hur de upplevde tavlorna 
och i nästa moment fick de själva skapa någonting 
med inspiration utav en tavla som de själva valt. De 
fick välja mellan att fortsätta skriva mer, måla på 
papper eller skapa någonting i lera. När resultatet var 
sammanställt målade jag nya tavlor med samma syfte 
som innan, men med ändringar från målgruppens 
respons. Den här rapporten beskriver hur processen 
har gått till med hjälp av bilder och reflektioner.



Innehållsförteckning
Bakgrund
Vad göra?
Metod, målgrupp och mål

Teori
6 tavlor

Teoritavlorna
Negativ
Lugn
Gemenskap
Energi
Abstrakt
Kreativ

Affischerna och planeringen
Tankar om affischen

Undersökningarna
Sammanfattning av resultatet

De nya tavlorna
Val av nya tavlor
Ny lugn
Ny Gemenskap
Ny Energi 
Ny kreativ
 

Diskussion 

Ringarna på vattnet

Källförteckning 
 
Bilaga 1 – Texter från högstadiet
Bilaga 2 – Texter från högstadiet

Bilaga 3 – Texter från högstadiet
Bilaga 4 – Texter från högstadiet
Bilaga 5 – Texter från högstadiet
Bilaga 6 – Texter från högstadiet
Bilaga 7 – Konstverk från högstadiet
Bilaga 8 – Konstverk från högstadiet
Bilaga 9 – Konstverk från högstadiet
Bilaga 10 – Konstverk från högstadiet
Bilaga 11 – Konstverk från högstadiet
Bilaga 12 – Konstverk från högstadiet
Bilaga 13 – Texter från gymnasiet 
Bilaga 14 – Texter från gymnasiet
Bilaga 15 – Texter från gymnasiet
Bilaga 16 – Texter från gymnasiet
Bilaga 17 – Texter från gymnasiet
Bilaga 18 – Texter från gymnasiet
Bilaga 19 – Konstverk från gymnasiet
Bilaga 20 – Konstverk från gymnasiet
Bilaga 21 – Konstverk från gymnasiet
Bilaga 22 – Konstverk från gymnasiet
Bilaga 23 – Konstverk från gymnasiet
Bilaga 24 – Konstverk från gymnasiet
Bilaga 25 – Konstverk från gymnasiet
Bilaga 26 – Konstverk från gymnasiet

4
4
4

5
6

7
8 - 9

10 - 12
13 - 14
15 - 18

19 - 20
21 - 23

24
24 - 25

26
32

33
33

34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45

46

47

48



Vad göra? 
När det var dags att välja ämne till examensar-
betet, var det första jag kom fram till att jag ville 
göra någonting viktigt som påverkade andra  
människor på ett positivt sätt. När jag  
genomförde den verksamhetsförlagda kursen 
produktionsmetodik, ägnade jag min tid på en 
reklambyrå. Där upptäckte jag att det fanns ett 
intresse hos andra i vad man skrivit om i  
examensarbetet, kanske för att examensarbetet 
vanligtvis pågår under en längre tidsperiod, då 
man har tid att göra någonting betydelsefullt. 
Speciellt då den utförs i slutet av utbildningen och 
man får en sista chans att visa vad man lärt sig 
och vad man går för. Examensarbetet är kanske ett 
ämne som gärna diskuteras, då det snabbt berättar 
en hel del om vad man är för person, vad man har 
för intressen och inriktning inom branschen.  

Med dessa tankar väljer jag ut ett ämne som ligger 
mig varmt om hjärtat, som jag tycker är viktigt 
och som jag kan stå för. Jag vill rikta in mitt 
arbete på den psykiska hälsan, med inriktning på 
positivt/negativt känslor. 

Bakgrund
Metod, målgrupp och mål
Ett självklart val för mig är att använda  
handmålning som media. Jag känner att det är 
min bästa styrka och vill därför fokusera på det. 
Efter handledningsmöten och research har jag 
kommit fram till att jag vill fokusera på konstens 
påverkan av humör och hälsa. Jag vill ta reda på 
vilka motiv, färger och utformning som upplevs 
som negativt/positivt. Min målgrupp kommer att 
vara tjejer mellan 13 och 18 år, då de enligt olika 
undersökningar mår sämst psykiskt. I en  
undersökning som gjorts i Piteå kommun visade 
det sig att av 190 är det 36 elever som känt sig så 
deppiga att de funderat på  självmord (för att se 
fullständig undersökning se länken i  
källförteckningen). Mitt mål är att göra en 
kollektion av bilder som ska bidra till en positiv 
och inspirerande tankespiral. Men då positivitet 
är väldigt subjektiv och då jag inte hittar några 
undersökningar om vad min målgrupp upplever 
som positivt, bestämmer jag mig för att göra en 
egen undersökning. Undersökningarna av detta 
slag måste vara färska för att kunna användas, 
då målgruppen byts ut för varje år där den nya 

generationen har andra associationer än vad de 
äldre har. Allt ändras väldigt snabbt i den här 
åldersgruppen och därför är det viktigt att veta 
vad just dagens ungdomar har för associationer. 
Det spelar även roll var någonstans målgruppen är 
bosatt, associationer kan vara väldigt annorlunda 
om man är uppväxt i en småstad eller i en storstad 
tillexempel. Min geografiska begränsning är Piteå 
med omnejd.  

För att göra en undersökning på detta,  
bestämmer jag mig för att ta reda på 5 olika 
”klassiska” positiva motiv och färger från olika 
undersökningar som finns idag. Sen målar jag en 
”klassiskt” negativ tavla för att se om de reagerar 
annorlunda på den tavlan, jämfört med de andra 
tavlorna. Jag väljer att måla på canvas tavlor, med 
akrylfärg, då det blir mer klara och starka färger 
med akryl än med vattenfärg, och då oljefärg 
försenar processen pga torktiden.  Målgruppen 
kommer att få delta i en undersökning där de 
ska berätta hur de upplever tavlorna och får för 
känslor utav dem.
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Teori
Jag lånade hem en hel hög böcker från biblioteket 
som kunde tänkas bidra med något till arbetet. Flera 
reklamböcker, då reklambranschen står för de flesta 
undersökningarna som utförts på hur människan blir 
påverkad av sin omgivning, då det är pengar  
inblandat. Jag lånade böcker om självkänsla, feng 
shui och kognitiv psykologi som också tog upp  
ämnet påverkan av omgivningen. Jag läste om  
bildterapi på nätet och fick låna estetik och konst-
historieböcker, där jag läste på om hur människan 
läser av bilder och vanliga associationer. Jag har 
även diskuterat dessa frågor med en psykolog och 
ordförande för Piteås konstförening Ådran. Enligt 
psykologen är den vändande tanken avgörande när 
det gäller att ta kontroll över ångestattacker och 
liknande. Om det är sant att omgivningen påverkar 
hälsan, betyder ju det att man själv kan välja vad man 
utsätter sig för och då också själv kunna bestämma 
hur man vill må.  

Av all information kom jag fram till olika motiv som 
jag skulle använda till min undersökning.

Några generella saker jag kom fram till var att ljusa 
och klara färger ska verka mer positivt än mörka 
och dova färger. Mjuka och runda former är mer 
lugnande, medans hårda och kantiga former är mer 
energirikt. I de tavlor som människor är med i, valde 
jag att måla tjejer i samma ålder som målgruppen, för 
att de lättare ska kunna associera och känna igen sig i 
motiven. Jag ville att de skulle vara svensk miljö, för 
att begränsa det till närmaste miljön, som de känner 
igen sig i.  

Jag ville måla simpla enkla motiv som skulle  
skildra känslorna när man mår bra inombords. Det 
är meningen att tavlorna ska höja självkänslan och 
ge en positiv känsla, därför kommer motiven inte 
handla om pengar, status, populära/speciella kläder, 
droger, alkohol eller cigaretter. 
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6 tavlor
1 negativ – 5 positiva

Lugn 
Tavlan ska innehålla ljusa färger och mjuka 
former. På sjukhus har de ofta landskaps-
målningar på väggarna för de anses ge en 
lugnande effekt på patienterna. Därför är 
landskapsmotiv och natur passande till den 
lugna tavlan. Grön färg har även ryktet att 
verka lugnande och positivt på människan, 
då vi instinktivt kopplar det till grönska och 
överlevnad. Den gröna färgen används i  
samhället som en godkännande färg. 
Trafikljusen lyser grönt när det är godkänt att 
köra och på toaletter används grönt för att 
visa att det är ledigt. 

Kreativ
I den här tavlan är skapandet i fokus. Den ska 
innehålla ljusa, klara färger och mjuka former.  
Att skapa något kreativt ökar självkänslan och  
självförtroendet, de uppmanar även till att 
sätta igång med något och må bra i det man 
arbetar med.  

Abstrakt 
Tavlan ska innehålla ljusa färger och vara 
kontrastfylld med en blandning av mjuka och 
hårda inslag. Den här tavlan är med för att 
se om målgruppen reagerar annorlunda på 
något ickeföreställande lika mycket som något 
föreställande motiv. I en abstrakt tavla finns 
det ju utrymme att själv välja vad man ser, 
vilket speglar betraktarens sinnesstämning. 

Energi 
Tavlan ska innehålla klara, starka färger och 
vara kontrastfylld. Vissa människor är mer 
stressiga och behöver mer lugn runtom sig 
för att må bra, medan andra har svårt att ta 
sig för något och behöver hjälp med att sätta 
igång. Det här ska vara en energirik tavla som 
ska vara inspirerande till att sätta igång med 
något. Det ska vara som en positiv  
explosionsbomb som triggar hjärnan att sätta 
igång med något eller bara bli spralligt glad. 

Negativ 
Den här tavlan ska innehålla mörka och 
dova färger, då dessa färger är generellt kända 
som deprimerande. Tavlan ska innehålla ett 
destruktivt och negativt motiv, vilket inte 
behöver vara extremt, så länge motivet  
fångar känslan. 

Gemenskap 
Tavlan ska innehålla motiv på två eller flera 
tjejer som gör något tillsammans. Skrattar och 
har roligt. I bildterapi har det visat sig att de 
människor som är sociala och mår bra av att 
umgås med andra människor reagerar positivt 
på bilder där det är flera människor i bild. 
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Teoritavlorna
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Negativ 
Den negativa tavlan är målad med enbart svart och 
vit färg, inga andra färger. Flickan sitter ned i ena 
hörnet av tavlan och håller huvudet nedåt med 
sänkt blick. Runt flickan är det ett stort mörker, så 
att det känns som om flickan är nedtryckt i hörnet 
och inte kan resa på sig. I ansiktet rinner det tårar 
på kinderna. Flickan är målad i liten skala för att 
förmedla känslan av att vara liten, obetydlig, ensam 
och osynlig. 

skisser
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Lugn 
Tavlan föreställer ett grönt landskap i olika  
skärpedjup. Det är ett gamalt träd/stubbe, andra 
levande träd, buskar och växter. I bakgrunden är det 
en öppen äng med skog längst bort i horisonten, 
som är målad med ljusa färger och en blå, ljus  
himmel, med lite vita moln. Stubben är inspirerad 
av stubben i senaste filmversionen av Alice i  
Underlandet. Hålet i stubben är kaninhålet som  
Alice faller ned i. Det var med tanke på att mål-
gruppen lättare skulle kunna relatera till bilden.

 

Inspirationsbilder och skiss
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Lugn - Bildprocess
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Gemenskap
Tavlan föreställer två tjejer som kramas och skrattar. 
I bakgrunden syns en lite diffus strand. Tavlan är 
målad med ljusa färger och har luft bredvid tjejerna 
för att det ska kännas som en öppen avslappnad 
bild. 

Inspirationsbild, skiss och process
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Energi
Tavlan är målad med klara, starka färger. Tjejen är 
mitt i ett hopp och håret flyger vilt. Hon skriker ut 
av lycka. Omgivningen är kontrastfylld med mycket 
färg och former av olika slag.

Inspirationsbild och skisser
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Energi - Bildprocess
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Energi - Bildprocess
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Abstrakt
Tavlan är målad med klara, ljusa färger och är 
ickeföreställande. Det finns olika former och olika 
”moment” i tavlan som förhoppningsvis väcker 
olika associationer hos målgruppen.
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Kreativ
Tavlan föreställer en tjej som sitter och spelar på en 
gitarr. Flickan tittar ner mot gitarren och ler. Tavlan 
ska sprida lugn och harmoni i och med flickans 
uttryck och färgerna i tavlan. Det är ett ljusgrönt 
skimmer där det strömmar svaga, vita noter  
från flickan. 

Inspirationsbilder

21



Kreativ - Skiss och bildprocess
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Affischerna och planeringen
För att kunna få ihop målgruppen till en  
undersökning använde jag mig utav två olika sätt. 
Först bokade jag en ateljé och affischerade om att 
det skulle genomföras en undersökning där som 
målgruppen var välkomna att delta i. Då min 
målgrupp är ganska svårflörtad och inte gärna  
deltar på en sådan här aktivitet frivilligt, bokade 
jag upp två bildlektioner på två olika skolor, för 
att vara helt säker på att jag skulle kunna  
genomföra min undersökning. 

Jag formgav fem olika affischer som jag skrev ut 
cirka 70 stycken utav och hängde upp på varje 
högstadieskola som finns i och runt om Piteå. Jag 
hängde även upp affischer på Piteås gymnasie-
skola, på stan, vid busstationen, vid badhus, vid 
ICA och COOP, vid biblioteket och vid NOLIA 
bredvid bowlinghallen. 

Tankar om affischen
Jag ville inte avslöja för mycket om vad  
undersökningen gick ut på, då jag ville att deras 
associationer och tankar om bilderna skulle vara 
rena från yttre förväntningar. Därför skrev jag 
mer om var, när och hur undersökningen skulle 
gå till istället. Jag försökte locka med cupcakes för 
att få målgruppen att frivilligt ta sig dit. Jag valde 
att använda fem olika färger på affischerna för att 
målgruppen inte skulle fastna på en färg och få 
andra associationer som inte stämde överens med 
affischens syfte, men framförallt för att det är vad 
undersökningen går ut på, hur man upplever olika 
färger. 

Till de första undersökningarna som hölls i ateljén 
hade jag ställt upp tavlorna bredvid varandra, mot 
en vit bakgrund. Det fanns stolar och bord som 

de kunde sitta bredvid. Jag hade köpt cupcakes, 
chokladbollar, tagit med saft, kaffe och te. Jag 
satte upp lappar vid de olika ut och ingångarna 
för att de skulle hitta till ateljén. Jag fick hjälp av 
två personer som skulle hjälpa mig att ta hand om 
allting och jag hade med min kamera för att ta 
bakom-scenen-bilder till det här textdokumentet.
 
Till de andra undersökningarna som jag  
anordnade på skolorna tog jag kontakt med 
bildlärarna på respektive skola och förklarade vad 
jag ville göra och bokade dag och tid att utföra 
undersökningarna på. Där behövde jag inte ta 
med mig några färger eller papper, då skolorna 
kunde stå för detta. 
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Undersökningarna
Till de första undersökningarna som jag  
anordnade i ateljén på musikhögskolan dök det 
inte upp en enda person. Jag hade uppenbarligen 
misslyckats med min marknadsföring/kommu-
nikation att nå ut till målgruppen på rätt sätt. Då 
jag åkte till den andra undersökningen som jag 
hade anordnat i gymnasieskolan i Piteå, hade inte 
ens bildläraren där sett min affisch som suttit  
uppsatt utanför deras bildsal i två veckors tid. 

På de andra undersökningarna som hölls på  
skolorna gick det däremot betydligt bättre. Mitt 
första besök var på högstadiet Christinaskolan i 
Piteå, där jag fick en klass årskurs 9 att ställa upp. 
Ett första hinder när jag kom dit var dock att 
läraren som jag hade bokat tid med var sjuk och 
ingen annan visste att jag skulle komma dit den 
dagen. De hade inte fått tag i någon vikarie heller, 
men jag fick ta hand om tjejerna i klassen, då det 
var min målgrupp.  Det var fortfarande frivilligt 
att ställa upp, då eleverna hade andra uppgifter 
som de kunde arbeta med på bildlektionen, men 
6 stycken tjejer ställde upp på min undersökning. 

Tjejerna fick instruktioner om att inte prata med 
varandra under processen, inte om själva  

undersökningen, det fick prata om annat om de 
ville. Jag ställde upp de 6 teoritavlorna bredvid 
varandra på golvet, där alla kunde se tavlorna 
samtidigt. De fick små papperslappar som de 
skulle skriva sin ålder på och någon slags  
namnteckning. De fick valmöjlighet att vara 
anonyma, då detta ska ställas ut för allmänheten, 
men de var tvungna att göra någon slags  
markering för att kunna veta vilka lappar som 
skrivits av samma person. På lapparna skrev de 
snabbt ner vilka känslor och intryck de fick utav 
tavlorna. De var helt fria att uttrycka sig som de 
ville. Vissa skrev meningar medan andra bara 
skrev vissa ord. De skrev varsin lapp för respektive 
tavla, lade varje lapp upp och ned bredvid tavlan 
som de skrivit om. 

Nästa moment gick ut på att de skulle skapa 
något eget med inspiration av den tavla de fastnat 
mest för. De fick tre olika uttryckssätt att välja 
mellan: antingen skriva mer, måla/rita något eller 
skapa något i lera. Jag valde dessa tre uttryckssätt 
för få en bra spridning på olika uttryckssätt. Vissa 
använder sin högra hjärnhalva mer än sin vänstra 
och tvärtom. För att möta upp alla människor på 
lika villkor valde jag dessa uttryckssätt för att alla 

skulle ha samma möjlighet att uttrycka sig på sitt 
eget sätt.  De var tvungna att göra samma  
markering på deras skapelser som de gjort på 
lapparna tidigare, för att jag skulle kunna koppla 
ihop lapparna med skapelserna. När de var klara 
förde jag ihop lapparna i varsin påse för att hålla 
reda på vilka som tillhörde vilken tavla. Syftet 
med dessa moment är att först ta reda på vad de 
upplever och associerar med tavlorna. Det andra 
momentet är till för att se hur de själva skulle  
utvecklat bilden, åt vilket håll de riktar sig emot 
och om de finns några samband emellan alla 
bilder som kan kopplas ihop. 

På den andra undersökningen som utfördes på 
gymnasiet Strömbackaskolan i Piteå fanns det tio 
tjejer i klassen som ställde upp på  
undersökningen. Det var en estetklass som gick 
sitt sista år på gymnasiet. Det var dock 2 stycken 
som inte deltog i det sista momentet där de skulle 
skapa något eget. Skolan hade bra material som 
målgruppen kunde använda sig utav, och de 
verkade vana att använda olika tekniker, vilket 
resulterade i många bra uttrycksfulla bilder. För 
att se de fullständiga texterna och verken som 
deltagarna skapade i undersökningen se bilagor.
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Bilder från den första undersökningen i ateljén
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Bilder från högstadiet Christinaskolan
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Bilder från högstadiet Christinaskolan Verken som deltagarna skapade på Christinaskolan
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Bilder från gymnasiet Strömbackaskolan 
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Verken som deltagarna skapade på Strömbackaskolan
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Sammanfattning av resultatet  
För att sammanfatta målgruppens respons och urskilja hur många 
som stämde överens med syftet och vilka som avvek, skrev jag upp 
nyckelorden som de skrivit på lapparna. Detta är en sammanfattning 
av båda klassernas respons:

Negativ 
Ensam, ledsen, svart&svår, sorgsen, deprimerande, 
mörk, ingen utväg, bitterhet, förbannad, trötthet, 
emo, oro, hopplöshet, instängd, ångest, bekymmer, 
tomhet, ilska, tuff utanpå men mjuk inuti, kall, 
lugn, ler i mörkret, öppen kroppshållning,  
vardagsångest.

Fem stycken valde denna tavla som inspiration till 
att göra en egen skapelse.

Lugn 
Lugn, harmoni, härliga gröna färger, växtlighet, mår 
bra, fantasi, gömställe, sommar, orörd, vacker,  
sagoland, rofyllt, tystnad, frihet, värme, mjuk, 
mysig, harmonisk, hemlig/mystisk, död/liv,  
gammalt, vist, lunga, fortsätt kämpa, tomhet,  
låtsaslugn, lite hotfull.

En person valde denna tavla som inspiration till att 
göra en egen skapelse.

Gemenskap 
Vänskap, glädje, humor, sommar, bada, kärlek, 
lycka, tillitlighet, vind, kontrast, livslust, semester, 
foto, minnen, gemenskap, härligt, värme,  
samhörighet, motsats, lika värda var man än  
kommer ifrån, förvridna/falska leenden, obehagligt. 

Tre stycken valde denna tavla som inspiration till att 
göra en egen skapelse.

Kreativ
Framtid, drömmar, ljus, positiv, tonårstjej, glad, 
hon är grym, leva för det man gillar, lugn, hopp, 
harmoni, musik, fridfull, tankar, ensamhet på ett 
bra sätt, dagbok, poet, ljuv, stillhet, funderar,  
uttrycka sig, trygg, avslappnad, högstadiet, skön, 
värme, flow, ha tid för sig själv, radiopop,  
gummigitarr, disco, neon, fina färger, terapi,  
ingenting, sjukhusväggar.

Två stycken valde denna tavla som inspiration till 
att göra en egen skapelse.

Abstrakt 
Ett barn, majblomma, sommar, annorlunda, 
tomhet, konst, dimma, positivt, intressant, enkel, 
barndom, blomma, vatten, vingar, lugna färgval, 
himmel, växtlighet, sol, måne, moln, fart, vind, 
svalt, balans, glad, ofärdig, skorpionfossil i hörnet, 
flygande, fjäril, snurrande, rörelse, säger ingenting, 
osäker, förvirring, tomhet, pokémonboll,  
intetsägande. 

En person valde denna tavla som inspiration till att 
göra en egen skapelse.

Energi 
Känslor, crazy, galen, glad, sprallig, annorlunda, 
dansar i luften, svävar iväg, kraftfull, lycka, ivrig, 
berusad, bubblig, spännande, fest, kolsyra, liv, fart, 
rus, förväntan, hopp, tyngdlöshet, luftig, musik, 
dans, disco, energi, pepp, pigga färger, sprudlande, 
skriker av glädje, knasig, ta ut sin ilska, rädd,  
irritation, psykedelisk dödsångest, blandning av 
eufori och rädsla, tentakler, drunkna, tveksam på 
ansiktsuttrycket, glad eller panik. 

Två stycken valde denna tavla som inspiration till 
att göra en egen skapelse.
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De nya tavlorna
Val av nya tavlor
När jag samlat ihop målgruppens respons och  
sammanfattat detta, gjorde jag nya tavlor med 
samma syfte, men förändrade vissa element beroende 
på responsen. Jag ville att tavlorna fortfarande skulle 
ha kvar de egenskaper som stämde överens med syftet 
och bara byta ut de element som målgruppen  
uppfattat som annat än vad syftet varit. Jag bestämde 
att inte göra någon ny tavla på den negativa tavlan, 
då min tanke inte är att sprida negativitet. Den  
tavlan målade jag endast som syfte i att se hur  
målgruppen såg på tavlan jämfört med de andra med 
positivt syfte. Även för att se hur många som drogs 
till tavlan och valde att fokusera på den negativa 
tavlan i sina egna verk. Jag bestämde att inte heller 
göra någon ny abstrakt tavla, då den tavlan bara hade 
som syfte att vara abstrakt och positiv i sina färgval. 
Jag hade bestämt att göra energitavlan till en helt 
abstrakt bild och då den då blir en abstrakt bild som 
har positivitet som syfte, kändes en till abstrakt tavla 
med samma syfte onödigt. 

33



Ny lugn
Den responsen som inte stämde överens med syftet 
var att tavlan upplevdes som lite hotfull, låtsaslugn 
och tomhet. För att förstärka syftet ännu mer valde 
jag den här gången lite ljusare färger och ett annat 
bredare format som lugnar. Den här gången målade 
jag även ett öppnare landskap som skulle kännas 
mer välkomnande, utan buskar och flera träd. Då 
stubben i första bilden väckte associationer som 
död/ liv, valde jag den här gången att måla stubben 
till ett större träd, för att komma bort från  
dramatikkänslor som död/ liv. 

Inspirationsbilder och skiss
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Kreativ - Bildprocess

35



36



Ny Gemenskap
Responsen som inte stämde överens med syftet i det här 
fallet var värdefrågan, att alla människor är lika mycket 
värda. Detta för att jag målat en mörk och en ljus tjej. 
Syftet var att förmedla gemenskap och i gemenskap så 
borde man ju vara lika mycket värda, men fokuseringen 
i det här fallet ska enbart ligga på gemenskap. Därför 
målar jag två tjejer som har samma hudfärg för att  
komma ifrån kontrastassociationer osv. Det var även 
många som fick associationer till sommar, bada,  
vatten och semester, som inte heller var syftet. I de flesta 
målningar som målgruppen själva gjorde var det abstrakt 
målat, därför målade jag denna gång abstrakt bakgrund, 
för att verkligen lägga fokus på människorna. En annan 
respons var att de målade människorna hade förvridna/
falska leenden och att det kändes obehagligt. För att  
undvika detta målar jag denna gång människorna lite 
längre ifrån och inte lika noggrant. Jag målar  
människorna mer tecknat och inte lika verkligt som förra 
bilden, för att man ska fokusera på känslan mer  
än målartekniken. 
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Gemenskap - Bildprocess
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Ny Energi
Den här tavlan hade målgruppen svårt att läsa av 
ansiktsuttrycket i den målade flickans ansikte. Vissa 
läste av ansiktet enligt syftet, medan andra tyckte att 
det såg ut som panik, irritation eller rädsla. De  
träffade däremot alla rätt på färgerna, då de tyckte 
de upplevdes som glada och spralliga. För att  
undvika ansiktsuttryck som kan tolkas på olika sätt 
gör jag en helt abstrakt bild av tavlan för att bara 
spela på färger och form. De målningar som  
målgruppen gjorde på energi tavlan var helt  
abstrakta och därför kändes det passande. Jag valde 
ett lite mindre format till den här tavlan och bytte 
form till ett kvadratiskt, för att det ska kännas som 
en liten färgexplosionsbomb. 

Inspirationsbilder och skiss
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Energi - Bildprocess
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Ny kreativ
Den här tavlan fick väldigt bra respons av  
målgruppen, på så sätt att deras respons prickade  
syftet korrekt. Det enda som avvek från syftet var 
att någon fick associationer med sjukhusväggar, 
disco och neon. För att komma ifrån dessa  
associationer valde jag en annan bakgrundsfärg. Jag 
bytte gitarren mot ett block och en penna, då en 
målning som gjorts på undersökningen hade det 
och som passar bättre eftersom det här har med färg 
och målning att göra. Jag valde att inte måla i hela 
motivet den här gången. Jag har låtit några ytor vara 
ofärdiga för att trigga kreativiteten i hjärnan som 
själv fyller i de tomma ytorna. 

Skiss

43



Kreativ - Bildprocess
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Diskussion
När jag skulle välja motiv till bilderna var det svårt 
att inte ta med något som handlar om pengar, status, 
populära/speciella kläder, droger, alkohol eller  
cigaretter. I början kom jag bara på motiv som  
innehöll något av dessa ämnen, då det är lättare att 
förhålla sig till någonting sådant. Nu var det bara en 
känsla som skulle vara i fokus och för att få fram den 
var jag tvungen att skala bort alla dessa ytligheter för 
att komma åt kärnan. 

Innan jag utförde undersökningarna var jag  
fundersam om målgruppen skulle uppleva en kreativ 
känsla av att titta på en tavla där någon gör  
någonting kreativt eller om det skulle väcka andra 
känslor som tillexempel prestationsångest. Men 
resultaten av undersökningarna visar att det faktiskt 
upplevde känslan som tavlan ville förmedla. Det är 
intressant att se att den negativa tavlan blev vald fler 
gånger än de andra tavlorna. Det tycker jag stärker 
påståendet att den aktuella målgruppen drar sig till 
det negativa. Innan undersökningarna utfördes hade 

jag även funderingar om klassiskt negativ färg, form 
och motiv skulle tolkas positivt av målgruppen. 
Resultaten visar dock att nästan alla tolkar tavlan 
som negativ. Det var en person som tyckte att flickan 
såg ut att le lite i mörkret, men den personen valde 
inte att fokusera på tavlan i det andra momentet. Alla 
som valde att fokusera på den negativa tavlan i det 
andra momentet, upplevde den som negativ. Det är 
även intressant att se hur olika de tolkade  
ansiktsuttrycket på energi tavlan. Det är ett väldigt  
expressivt uttryck, och kan tolkas olika, vilket det 
också gjorde, men det visar tydligt att det  
tolkningarna bestäms av hur betraktaren själv mår. 

Att jag misslyckades med min affisch är uppenbar. 
Då jag diskuterat detta med olika människor har jag 
kommit fram till att jag borde minskat  
textmängden ännu mer och haft någon bild som 
beskrev syftet. Detta skulle till exempel kunna vara 
en pensel, färg eller cupcakes som jag försökte  
locka med.
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Ringarna på vattnet
Det här projektet är egentligen ett evighetsprojekt 
som aldrig behöver ta slut. Det bygger på att hela 
tiden utveckla bildspråket efter betraktaren. När de 
nya tavlorna är klara, får man respons på dessa och 
målar nya tavlor som bygger på responsen. Under 
processens gång upptäcks hela tiden nya sätt att ta 
projektet ett steg vidare och hur processen kan  
förbättras för att göra allt så tydligt som möjligt. 

När det är dags för utställning är planen att ställa ut 
alla tavlor, målningar och texter som skapats under 
projektets gång, så att man kan följa processen från 
första tavlan till sista tavlan. Vid varje ny tavla ska 
det finnas papper och penna där man kan skriva hur 

man upplever den nya tavlan och lägga lappen i en 
svart låda vid varje målning. På så sätt blir det ett 
nytt arbetsmaterial att börja arbeta på direkt efter att 
utställningen är klar. Då får man säkert in en mer 
blandad målgrupp, där man kan börja sammanfatta 
skillnader och likheter för ålder och kön.

Det är känt att man påverkas av sin omgivning och 
ifall man utsätter sig för en positiv och inspirerande 
omgivning kan det bidra till en vändning i en  
nedåtgående tankespiral. Vilket bidrar till en allmän 
nytta för hela samhället, då den psykiska hälsan är 
viktig för en välmående och välfungerande människa 
och därmed samhället. 
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Bilaga 1 - Texter från högstadiet

Abstrakt

Ålder: 15
Namn/markering: Malin

“Tomhet”

Ålder: 16
Namn/markering: J

“Ett barn, majblomma, sommar, annorlunda”

Ålder: 15
Namn/markering: Julia

“Man inte riktigt vet vad man vill”

Ålder: 16
Namn/markering: Julia Lundholm

“enkel men ändå så fin.”

Ålder: 15
Namn/markering: Peccato

“Random saker som inte säger så mycket”

Ålder: 15
Namn/markering: Cajsa Lindqvist

“Jag ser konst.
Dimma, sommar, positivt.
Intressant att titta på, man tar sig en funderare”



Bilaga 2 – Texter från högstadiet

Energi

Ålder: 15 
Namn/markering: Malin 

“irritation”

Ålder: 16
Namn/markering: J

“lycka, ivrig”

Ålder: 15 
Namn/markering: Julia 

“Ta ut sin ilska”

Ålder: 16 
Namn/markering: Julia Lundholm 

“Jättefin. Känslor”

Ålder: 15
Namn/markering: Peccato

“En knasigt galen tjej som skriker av glädje”

Ålder: 15
Namn/markering: Cajsa Lindqvist

“Crazy. Rättare sagt galen.
Bort från verkligheten.
Dansar sig upp i luften och svävar iväg.
Rädd, glad, sprallig, annorlunda”



Bilaga 3 – Texter från högstadiet

Gemenskap

Ålder: 15
Namn/markering: Malin

“lycka för deras skull”

Ålder: 16
Namn/markering: J 

“Alla är lika mycket värda, spelar ingen roll 
vart du är ifrån”

Ålder: 15
Namn/markering: Julia 

“Lycka, vänskap”

Ålder: 16
Namn/markering: Julia Lundholm

“Den här tavlan gör mig glad.
Jag tänker på sommaren”

Ålder: 15
Namn/markering: Peccato 

“lycka, tilllitlighet och vänskap”

Ålder: 15
Namn/markering: Cajsa Lindqvist

“Kärlek, vänskap.
Jag tänker att den mörkhyade är adopterad och 
har en släkting, en vän eller en vit lillasyster.
Dom sprider glädje genom att kramas.”



Bilaga 4 – Texter från högstadiet

Kreativ

Ålder: 15
Namn/markering: Malin

“Ingenting”

Ålder: 16
Namn/markering: J

“Ett sätt att uttrycka sig, en slags terapi”

Ålder: 15
Namn/markering: Julia

“Att leva för det som man gillar”

Ålder: 16
Namn/markering: Julia Lundholm

“Den här är min favorit.
Fina färger och en grymt fin bild.
Speciellt eftersom jag älskar musik”

Ålder: 15
Namn/markering: Peccato

“Den gröna bakgrunden ger en känsla av 
lugn och harmoni när man ser flickan som 
spelar gitarr”

Ålder: 15
Namn/markering: Cajsa Lindqvist 

“Framtid, drömmar. Ljus, positiv. Tonårstjej.
Man blir glad av att se bilden. Jag tänker mig att 
hon är grym”



Bilaga 5 – Texter från högstadiet

Lugn

Ålder: 15
Namn/markering: Malin

“Sagoland”

Ålder: 16
Namn/markering: J 

“Frihet, ett ställe där du kan rensa tankar och 
vara ifred samtidigt som du är omringad.”

Ålder: 15
Namn/markering: Julia

“Fortsätt kämpa”

Ålder: 16
Namn/markering: Julia Lundholm

“Jag tänker även här på sommaren. Jag 
får bra känslor”

Ålder: 15
Namn/markering: Peccato

“En vacker glänta som är orörd. En av dem 
mest vackraste saker som finns.”

Ålder: 15
Namn/markering: Cajsa Lindqvist

“Fantasi. Gömställe. Gå ut till verkligheten.
Jag var för rädd för att inse att världen är finare 
än vad man tror.”



Bilaga 6 – Texter från högstadiet

Negativ

Ålder: 15
Namn/markering: Malin 

“Trötthet”

Ålder: 16
Namn/markering: J

“Tuff utanpå men mjuk innuti”

Ålder: 15
Namn/markering: Julia 

“Ensamhet”

Ålder: 16
Namn/markering: Julia Lundholm 

“Den här gillar jag extra mycket. Jättefin”

Ålder: 15
Namn/markering: Peccato

“Smått deprimerande, men trots tårarna ser 
det ut som flickan ler i mörkret.”

Ålder: 15
Namn/markering: Cajsa Lindqvist

“Jag tänker mig en inlåst hora.
Till början inte rädd, men slutar med ett anfall 
av instängdhet. Allt ljus på hon. Centrum. Bådar 
gott till en början. Mystik”



Bilaga 7 – Konstverk från högstadiet

Abstrakt - Malin 15 år



Bilaga 8 – Konstverk från högstadiet

Kreativ - Peccato 15 år



Bilaga 9 – Konstverk från högstadiet

Negativ - CajsaLindqvist 15 år



Bilaga 10 – Konstverk från högstadiet

Negativ - J 16 år



Bilaga 11 – Konstverk från högstadiet

Negativ - Julia 15 år



Bilaga 12 – Konstverk från högstadiet

Negativ - JuliaLundholm 16 år



Bilaga 13 – Texter från gymnasiet 

Abstrakt

Ålder: 18
Namn/markering: Träd

“Vatten och himmel, växtlighet, sol, måne, 
moln.´Svischar´, fart, vind. Rörelse. Snur-
rande. Åker iväg, men varför?”

Ålder: 18
Namn/markering: Fisk

“Pokémonboll, fjäril, flygande, roterande, 
men varför svävar en skorpionfossil uppe i 
vänstra hörnet?”

Ålder: 18
Namn/markering: Smilegubbe

“Förvirring, tomhet, vatten”

Ålder: 19 
Namn/markering: Pil

“...”

Ålder: 18
Namn/markering: Stjärna

“Grön cirkel mellan blå vindar.
Vinden blåser, svalt, snurrar, rotation”

Ålder: 18
Namn/markering: Band

“Den här tavlan får mig att tänka på  
barndom. Blomman flyter antingen på 
vattnet eller så har den fått vingar och är 
beredd på att flyga iväg. Medan de två röda 
prickarna får mig att känna mig ledsen. 
För jag relaterar det till blod eller våld”

Ålder: 18
Namn/markering: Flickhuvud

“Sommar, barn, ofärdig, glad”

Ålder: 18
Namn/markering: Sara

“Balans eller väldigt intetsägande”

Ålder: 18
Namn/markering: Charlotte 

“Den abstrakta bilden känns inte. Den 
förmedlar inget som får mig att uppleva 
någon specifik känsla. Lite lugn, av  
färgvalet. Det blå under får mig att tänka 
på vatten, det blå över gör att jag tänker  
på dimma.” 



Bilaga 14 – Texter från gymnasiet

Energi

Ålder: 18
Namn/markering: Träd

“Kolsyra, dricka. ´Rus´ En slags glädje, 
förväntan, hopp. Blir dock ej helt tillfreds 
av tavlan, något saknas för att jag ska bli 
glad, kan bero på ansiktsuttrycket.”

Ålder: 18
Namn/markering: Fisk

“Psykadelisk dödsångest 
Blandning av eufori och rädsla 
tentakler, knarktrip, drukna”

Ålder: 18
Namn/markering: Smilegubbe

“Liv, glädje, fart.”

Ålder: 18
Namn/markering: Anna

“Jag vet inte om den känns glad eller om 
den känns panik. Färgerna är glada men 
det känns stressigt när man tittar på den”

Ålder: 19 
Namn/markering: Pil

“Berusad, vodka lemon”

Ålder: 18
Namn/markering: Stjärna

“Disco, dans, musik. 
Känns som att hon har hoppat ner i  
vattnet och fortsätter dansa där. Luftigt, 
tyngdlöshet, galen.”

Ålder: 18
Namn/markering: Band

“Den här tavlan är sprallig och bubblig. 
Får mig att tänka på fest och kolsyra.  
Tavlan är spännande.”

Ålder: 18
Namn/markering: Flickhuvud

“Woha! Mycket energi och fart. Efter att 
ha tittat på den en stund blir jag lite  
förbryllad eftersom att jag inte riktigt kan 
se vilken känsla tjejen har. Eller alltså jag 
kan inte placera om hon är arg, förvånad 
eller. ja. Samtidigt är ju färgerna glada, så 
arg är hon väl inte...Uh.  
Men jävligt bubbligt & energisk!”

Ålder: 18
Namn/markering: Sara

“Kraftfull.”

Ålder: 18
Namn/markering: Charlotte 

“Sprudlande! Flickan på bilden utstråla ´Ja! 
Nu kör vi!´ De pigga färgerna får en att 
vakna och känna pepp”



Bilaga 15 – Texter från gymnasiet

Gemenskap

Ålder: 18
Namn/markering: Träd

“Sommar, vind, kärlek 
Glädje, leenden, kontrast, livslust”

Ålder: 18
Namn/markering: Fisk

“förvridna/falska léenden 
obehagligt”

Ålder: 18
Namn/markering: Smilegubbe

“Vänskap, värme, kärlek”

Ålder: 18
Namn/markering: Anna

“vänskap - havet - härligt - sommar”

Ålder: 19 
Namn/markering: Pil

“Vänskap, glädje”

Ålder: 18
Namn/markering: Stjärna

“Två tjejer kramas 
Vänskap, motsats, skillnad, glädje, lycka. 
Jag tycker om dig! Värme, Jag litar på dig, 
Olikhet 
Du är min bästa vän!”

Ålder: 18
Namn/markering: Band

“Tavlan känns glad. Man blir lycklig av att 
titta på den, Personerna som är på bilden 
skulle lika gärna vara jag och min kompis. 
Man känner en samhörighet.”

Ålder: 18
Namn/markering: Flickhuvud

“Semester, foto, minnen, kontrast, glädje, 
motsatta, gemenskap, komposition”

Ålder: 18
Namn/markering: Sara

“Vänskap, glädje, humor, sommar och hav. 
Bada!”

Ålder: 18
Namn/markering: Charlotte 

“Jag får känslan av gemenskap, vänskap 
är när livet är som lättast. Personerna på 
bilden behöver inte ens vara nära vänner, 
känslan av sommar för de samman ändå. 
Jag blir glad när jag ser bilden, den för 
tankarna till ett fotografi, som om bilden 
är ett minne.”



Bilaga 16 – Texter från gymnasiet

Kreativ

Ålder: 18
Namn/markering: Träd

“Lugn, fridfull. Tankar. Ensamhet på ett 
bra sätt. Ingen ondska, bara harmoni. 
Känslan av ´Livet är bra´”

Ålder: 18
Namn/markering: Fisk

“neon, disco, sjukhusväggar, gummigitarr, 
radiopop”

Ålder: 18
Namn/markering: Smilegubbe

“lugn, hopp.”

Ålder: 18
Namn/markering: Anna

“Högstadiet”

Ålder: 19 
Namn/markering: Pil

“Värme, skön”

Ålder: 18
Namn/markering: Stjärna

“Musik, lugn musik. Hon tänker på någon 
hon tycker om och är kär i. Ljuv. Stillhet. 
Funderar.”

Ålder: 18
Namn/markering: Band

“Denna tavla känns avslappnad. Personen 
verkar trygg och lugn i denna miljö. Hon 
verkar njuta av musik.”

Ålder: 18
Namn/markering: Flickhuvud

“Serie, dagbok, poet”

Ålder: 18
Namn/markering: Sara

“Lugn, harmoni, musik.”

Ålder: 18
Namn/markering: Charlotte 

“Stillhet. Att inneslutas i sitt eget flow och 
göra det en känner för. Att ha tid för sig 
själv.”



Bilaga 17 – Texter från gymnasiet

Lugn

Ålder: 18
Namn/markering: Träd

“Lugn, harmoni. Härliga gröna färger. 
Man mår bra av att se på tavlan. Mycket 
växtlighet.”

Ålder: 18
Namn/markering: Fisk

“blå sten och sagoträd 
blandning mellan verkligt och tecknat 
gömställe”

Ålder: 18
Namn/markering: Smilegubbe

“Tomhet, lunga.”

Ålder: 18
Namn/markering: Anna

“Lämnar den mystiska urskogen och har 
äntligen nått öppna landskap. Känns lite 
sagoskog. Inspirerad.”

Ålder: 19 
Namn/markering: Pil

“värme, död, liv”

Ålder: 18
Namn/markering: Stjärna

“Natur. Rofyllt. Här vill jag sitta länge och 
filosofera. Vacker natur. Tystnad. Frihet. 
Spring i benen. Sommar, värme. Insekter 
flyger omkring. Fåglarna kvittrar.”

Ålder: 18
Namn/markering: Band

“Det är lätt att känna igen sig i den här 
tavlan. Det är skogen, det är sommar, det 
är trädet. Även fast detta träd känns som 
om det gömmer någonting. Någonting 
gamal och vist.”

Ålder: 18
Namn/markering: Flickhuvud

“lugn, mjuk, mysig. Gräset & trädet i 
förgrunden ser nästan lite overkligt mjuka 
ut jämfört med tallen åt vänster som känns 
väldigt realistisk. Annars känns bilden 
harmonisk, känns verkligen som én stund 
för mig själv´”

Ålder: 18
Namn/markering: Sara

“Sommar, skog, hemligheter/mystik. 
Promenad på en okänd plats.”

Ålder: 18
Namn/markering: Charlotte 

“Bilden känns lugn, men inte trygg. Lite 
som att stå bakom träden och se mot  
öppna fält, utan möjlighet att gå dit. Den 
mörka öppningen i det stora trädet känns 
lite hotfull. Som ett låtsas-lugn, känns 
bilden.”



Bilaga 18 – Texter från gymnasiet

Negativ

Ålder: 18
Namn/markering: Träd

“Sorgsen, depresiv, mörk, färglös. Man 
känner ingen glädje när man ser på tavlan. 
Mörkt stort rum, ingen utväg.”

Ålder: 18
Namn/markering: Fisk

“lessen_tjej_95 
svart och svår, skär djupa sår 
blodet rinner, själen försvinner”

Ålder: 18
Namn/markering: Smilegubbe

“Ilska, ensamhet, tomhet.”

Ålder: 18
Namn/markering: Anna

“Emo-typisk jag är 14 år och mår dåligt så 
då målar jag mig själv i ett hörn - Finns en 
miljon liknande bilder på  
högstadieskolorna runt om i landet.”

Ålder: 19 
Namn/markering: Pil

“Ensam, lugn”

Ålder: 18
Namn/markering: Stjärna

“Svart bakgrund. Ledsamhet. Oro. Tårar. 
Känner sig alldeles ensam. Världen är svart. 
Känner ingen glädje. Depression.  
Hopplöshet. Ingen tycker om mig. ”

Ålder: 18
Namn/markering: Band

“Tavlan känns mörk och instängd. Man 
ser på personen att den inte trivs där. Man 
känner sig ensam när man ser tavlan.”

Ålder: 18
Namn/markering: Flickhuvud

“bitterhet. Serie, lite som ´Det känns som 
hundra år´(minns inte författaren) 
Tänkte först ´Emo´ men hon ser mer  
förbannad än ledsen ut.”

Ålder: 18
Namn/markering: Sara

“Ensamhet, ångest eller beskymmer.”

Ålder: 18
Namn/markering: Charlotte 

“Tavlan verkar vilja förmedla ångest och 
ensamhet i och med det klassiska mörkret 
och ledsen flicka i hörnet. Men i och med 
hennes öppna kroppshållning så tolkade 
jag först det som att hon är uttråkad. Det 
ser inte sådär superhopplöst - livet är inte 
värt - jobbigt. Bara lite gamal hederlig 
vardagsångest.”



Bilaga 19 – Konstverk från gymnasiet

Energi - Fisk 18 år



Bilaga 20 – Konstverk från gymnasiet

Energi - Stjärna 18 år Gemenskap - Charlotte 18 år



Bilaga 21 – Konstverk från gymnasiet

Gemenskap - Charlotte 18 år



Bilaga 22 – Konstverk från gymnasiet

Gemenskap - Flickhuvud 18 år



Bilaga 22 – Konstverk från gymnasiet Bilaga 23 – Konstverk från gymnasiet

Gemenskap - Sara 18 år



Bilaga 24 – Konstverk från gymnasiet

Kreativ - Band 18 år



Bilaga 24 – Konstverk från gymnasiet

Kreativ - Band 18 år

Bilaga 25 – Konstverk från gymnasiet

Lugn - Träd 18 år



Bilaga 26 – Konstverk från gymnasiet

Negativ - Smilegubbe 18 år


