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Abstract

I denna kvalitativ fallstudie studeras individuella och kollektiva estetiska skapandeprocesser 

och upplevelsen av ägande i relation till dem. Med ägande menas känslan av att ett verk du 

har skapat tillhör dig, i likhet med termen psychological ownership. Syftet med 

undersökningen är att synliggöra och problematisera detta ägande och att se vilket 

förhållningssätt en grupp på tio personer, specifikt ihopsatt för denna undersökning, har till 

kollektivt och individuellt skapande i samband med det.  
 
Detta har undersökts genom att dessa tio personer tillsammans skapat en bilderbok där varje 

person skrivit en text som sedan illustreras av någon annan i gruppen, i en sluten cirkel. 

Parallellt har jag skapat en bilderbok på egen hand för att ur ett förstahandsperspektiv 

reflektera kring det gemensamma och enskilda skapandet. För att få svar på undersökningens 

frågeställningar rörande skapandeprocesser och ägande har gruppen i enkät och samtal 

diskuterat ämnet. Resultatet blev att vissa ord utkristalliserade sig som särskilt viktiga inom 

gruppens diskurs. 

I den gestaltande delen har de två bilderböckerna omskapats och förstärkts för att synliggöra 

mina egna och gruppens föreställningar om kollektivt och individuellt skapande. De båda 

böckerna ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2017. 

Nyckelord

Ägande, psychological ownership, estetiska skapandeprocesser, kollektiva skapandeprocesser, 

individuella skapandeprocesser, kvalitativ fallstudie, socialkonstruktonism, diskursanalys
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1 Inledning

1.1 Introduktion

När jag skulle komma på vad jag ville undersöka i mitt examensarbete tänkte jag direkt att jag 

ville göra en barnbok. Det har alltid varit en av mina största drömmar, och drömmen är att 

göra den helt själv - att göra en helt egen barnbok. En bok där jag har skrivit och illustrerat 

berättelsen. En bok som är helt och hållet min.

När jag tänkt den tanken så fastnade jag vid min egen formulering; ”helt egen”. En helt egen 

barnbok, vad betyder ens det? Varför vill jag att boken ska vara helt min? 
Det blev klart för mig att jag tänkte i termer om ägande, jag ville äga ett verk. Och hur äger 

man ett verk? Jo man skapar det helt själv, tänkte jag. Om ingen annan har varit med i 

processen, ifall ingen annan har lagt sig i eller lagt till eller ändrat på, så är den min. 

Jag blev förvånad över mitt eget tankesätt, jag har tänkt på mig själv som en person som 

värnar om kollektivt skapande. Jag tror att i mötet mellan människor, mellan olika perspektiv 

och erfarenheter, så kan kreativitet och lärande flöda. Ändå fann jag mig bestämd på punkten 

om total makt och kontroll över barnboken, min drömbok, och i den paradoxala tankegången 

föddes idén till denna undersökning.

En undersökning om ägande.

Min undersökning går ut på att synliggöra idén kring ”ägande” inom estetiskt skapande. Med 

”ägande” syftar jag på känslan av ett ägandeskap, att något man har skapat kan tillhöra en. 

För att komma åt känslan av ägande går denna undersökning ut på att inom en grupp på tio 

personer ”jämföra” kollektivt och individuellt estetiskt skapande, med tanken att försöka 

belysa och förstå upplevelse av ägande. Detta undersöks genom att skapa två bilderböcker; en 

som jag själv producerar på egen hand samt en som jag gör tillsammans med gruppen. Tanken 

är alltså att undersöka ett förhållningssätt mellan individuella och kollektiva 

skapandeprocesser i relation till ägande.
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1.2 Bakgrund

 
I en tidigare kurs fick jag läsa The Invention of Art, boken om hur konsten blev konsten.  1

Detta var en ”aha”-upplevelse för mig. Jag blev genast inspirerad av att få reda på att 

konstnärer innan 1700-talet inte klassades som konstnärer, utan som ’simpla’ hantverkare. Det 

tilltalade mig att att flera av de mest fantastiska tavlar vi känner till idag inte målats av, vad 

jag trott, en person utan av flera ”hantverkare”. Författaren till boken skriver att man under 

medeltiden ofta jobbade inom ett konstnärsskrå och där brukade flera personer måla tavlor - 

tillsammans. Någon kunde måla ett buskage, en annan lite moln, en tredje några berg… Det 

fascinerade mig att man under denna tid inte verkar ha känt något behov av att signera eller 

hävda ”författarskap” över sitt verk - något jag tar för givet idag. Det intresserade mig att det 

inte alltid varit såhär, att upplevelsen av ägande kanske inte alls är en ”naturlig” del av 

skapandet. I ytterligare en kurs testade jag och två klasskamrater att göra en mindre 

undersökning där vi utformade grupparbeten i likhet med konstnärsskrået. Detta har kommit 

att behandlas som en ”förstudie” i denna undersökning.  

”Förstudien”

I kursen Leda, lära och utveckla undersökte jag tillsammans med två kurskamrater kreativa 

processer över internet. Vår undersökning gick ut på att testa hur ett estetiskt samarbete kan 

utformas online, med en tanke om att överskrida geografiska gränser och öppna upp för ett 

multimodalt lärande. I undersökningen utformade vi en uppgift var med ett genomgående 

tema: att skapa bilder tillsammans utan att vara i samma rum. Vi gjorde då tre olika varianter 

av vår ursprungsidé; att rita vidare på varandras bilder. Det var inspirerat av ”vika gubbe”-

leken. Grundidén var att alla skulle starta med att rita en bild, scanna in och maila nästa 

person som skulle fortsätta på bilden (analogt eller digitalt) - och så fortsatte det i flera 

vändor. Det som inspirerade mig i undersökningen, vilket kom att leda till denna 

undersökning, var sättet vi pratade på när vi skulle utvärdera våra uppgifter. 

 Shiner, Larry (2003) The Invention of Art: A Cultural History, Springfield: University of Illinois1
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Vi hade alltså varit våra egna försökspersoner genom att testa våra egna uppgifter där vi hela 

tiden ritade vidare på ”varandras” bilder. I den processen märkte vi efteråt att vi alla känt en 

bitterljuv känsla inför metoden, och ord som ”min” och ”din” flög runt i rummet. 

Vi kunde alla erkänna att det ibland känts jobbigt när någon annan fortsatt rita på en bild man 

varit nöjd med och gjort ”något man själv inte skulle gjort” eller som ”inte blev som man 

tänkt”. Det blev uppenbart att vi hade en vision om hur vi ville att slutbilderna skulle se ut - 

trots att vi visste att vi bara skulle göra en tredjedel av arbetet. Vi blev överraskade av 

resultatet, ibland blev vi besvikna och uppgivna och ibland blev vi inspirerade och stolta. En 

bild var vi överens om och alla nöjda med, och det tänker jag kan bero på att ingens ”del” 

känns överrepresenterad, utan det blev ett oigenkännligt kollage av allas bidrag som ihopsatt 

blev en helt ny bild. Det var inte längre ”min” bild som mina två kurskamrater lagt till ”sina” 

teckningar på, utan det blev något helt nytt, något vi skapat tillsammans: 

Processen för denna ”förstudie” finns publicerad på en hemsida skapad för undersökningen. 2

 saramatthis.wixsite.com/projektarbete 2017-05-202
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Entreprenörskap i gymnasieskolan  
I läroplanen GY 2011 står det under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter” såhär:  
 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möj- ligheter att 

kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet 

och vidare studier. 3

Tittar man också på examensmålen för estetiska programmet kan man läsa detta:  
”Många kulturskapare tar uppdrag som egna företagare. Därför ska det finnas möjlighet för 

eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande.”4

Skolans fokus på individen och entreprenörskap är ytterligare en aspekt av mitt intresse för 

ägandet inom estetiskt skapande. Bara en gång i examensmålen för estetiska programmen kan 

man ana något som, möjligen, kan räknas som kollektivt arbete och lärande: 

”Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och 

framförande ska vara centralt i utbildningen.”  5

Detta vill jag varken ta ställning för eller emot i undersökningen, anledningen till att jag tar 

upp entreprenörskap inom bildämnet är inte för att göra en bedömning av det utan för att jag 

tror att det finns en koppling mellan entreprenörskap och individualism, och att det därmed 

kan det kopplas till just ägandet inom estetiska skapandeprocesser. 

 LGY11 (2011) Stockholm: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Fritzes offentliga 3

publikationer s. 7

 Ibid s.434

 Ibid s. 435
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1.3 Syfte
Denna undersökning tar avstamp i konstnärliga/estetiska processer, där undersökningen går ut 

på att att synliggöra olika föreställningar kring kollektiva och individuella estetiska 

skapandeprocesser samt att problematisera upplevelsen av ägande inom dem, med syfte att 

utveckla didaktiska aspekter inom bildundervisningen. 

1.4 Frågeställning
Vilka föreställningar framträder hos gruppen om kollektiva och individuella estetiska 

skapandeprocesser?

Hur upplever och diskuterar gruppen ”ägande” inom dessa skapandeprocesser?

2 Empiri
Den insamlade empirin består av processanteckningar där jag skriver ner tankar och 

reflektioner under skapandet av de båda böckerna, enkätsvar från medskaparna från den 

kollektiva boken där de svarar på frågor kring individuellt/kollektivt skapande, och i 

samtalsform där två medskapare och jag tillsammans diskuterar olika frågor utifrån kollektivt/

individuellt skapande, ägande, och didaktik i relation till undersökningen. 

3 Urval och avgränsning
Undersökningen behandlar inte rent juridiskt ”ägande” utan tar avstamp i idén om ägande 

inom estetiskt skapande.  
 
Undersökningen förhåller sig till bildundervisning men handlar inte uteslutande om 

skapandeprocesser i skolan, utan även i stort vad gäller estetiskt eller konstnärligt skapande. 
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Medskaparna i den kollektiva boken

För att samla medskapare till den kollektiva boken skickades en hemsida  gjord för 

undersökningen ut på Facebook, i två gymnasieklasser (på Södra Latin i Stockholm och på 

Wendela Hebbe i Södertälje) samt på Konstfacks mail.  6

Jag valde bort att söka folk inom en viss ålder eller att enbart söka inom skolor eftersom att 

jag ville ha ett bredare spektra och inte strävat efter att undersöka någon särskild åldersgrupp. 

Det blev exklusive mig själv nio medskapare. Jag valde att inte be mina medskapare om 

personliga uppgifter och tanken var hela tiden att boken skulle vara så anonym som möjligt. 

Idén jag framfört på hemsidan de anmält sig till var att det är en kollektiv bok, skapad 

tillsammans av flera människor, utan att de vet vilka de skapar tillsammans med. 

Flera av medskaparna har jag en personlig relation med vilket har påverkat hur jag hållit 

kontakten med dem och tonen jag haft i samtalen. Det är möjligt att det har påverkat deras 

skapandeprocesser och material. Utöver det har all kommunikation skett över hemsidan och 

per mail. 

I den insamlade datan har åtta av nio medskapare valt att svara på enkäten, svaren var 

anonyma. Två av medskaparna valde också att delta i ett semistrukturerat samtal; Nina och 

Mikael. Båda har uttryckt att de har ett intresse för estetisk verksamhet och skapar på sin 

fritid. Nina och Mikael är båda utgivna författare, Mikael håller även på med måleri som 

konstform. 

Värt att nämna är att i skrivandet av processanteckningarna har jag själv haft en förståelse för 

min egen definition av ’ägande’ och varit medveten om syftet med undersökningen, vilket kan 

ha färgat hur jag uttrycker mig om ämnet. Därför kommer dessa inte att behandlas samtidigt 

som resten av gruppens diskussioner i bearbetningen, mer än att jag granskat mitt eget 

språkbruk och skrivit ned de ord jag använder när jag diskuterar kollektivt- och individuellt 

skapande samt ägande tillsammans med ord jag skrivit ned från enkätsvaren och samtalet i tre 

gemensamma listor. Detta utgör ett underlag för bearbetningen. Processanteckningarna 

behandlas däremot fristående och kortfattat i Gestaltnings-delen.

 https://saramatthis.wixsite.com/examensarbete 2017-04-166
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Det tysta redaktörskapet

Eftersom allt deltagande och all kontakt skett över internet valde jag att själv sätta och trycka 

boken, men ville göra det såpass demokratiskt som möjligt. Därför utsåg jag mig själv till tyst 

redaktör. Tanken med det tysta redaktörskapet var att ha överblick och administrativa uppdrag 

i processen, men försöka att inte ha en ”egen vilja” utöver mitt eget deltagande i boken. 

En viktig aspekt för det tysta redaktörskapet blev att jag inte skulle ha något mer att säga till 

om än de andra, därför skrev jag i början av arbetet en lista med regler som jag blev tvungen 

att förhålla mig till. Det handlade främst om att förhindra att jag skulle ta mig några 

konstnärliga friheter och påverka bokens estetik/innehåll. Det var förstås inte möjligt att se 

objektivt på boken, men med dessa riktlinjer försökte jag att påverka bokens helhet så lite som 

möjligt: 

• INGET utbyte/ändrande i något material.  

• När texterna ska skickas ut för illustration använder jag en slumpgenerator online för att 
slumpmässigt välja ut vilka texter som skickas till vem.  

• Jag får inte läsa texterna när dem skickas in, bara skicka vidare för illustrering. Först vid 
sättningen kan jag läsa igenom texter.   

• Varje berättelse (text + bild) får samma layout och placering oavsett storlek eller längd: text 
till vänster, bild till höger.
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Bilderboken

För att genomföra undersökningen ville jag göra en jämförelse av individuellt och kollektivt 

skapande och den jämförelsen tog form i bilderboksformat. Varför det blev just bilderböcker 

beror på mitt eget intresse för barn- och ungdomslitteratur, där just kombinationen av text och 

bild utgör en stor del av fascinationen för mig. Det hade förstås gått att utforma 

undersökningen på tusen andra sätt, men för mig var bilderboken den självklara ingången. 

Som jag nämner i inledningen var det ur min önskan om att skapa en barnbok där jag själv 

både skriver och illustrerar, som idén till denna undersökning tog form.  
Jag är intresserad av relationen mellan text och bild, vad som händer i kombinationen och på 

vilket sätt en ”läsning” påverkas av just den sammankopplingen. Därför kan jag komma jag 

använda mig utav semiotiska begrepp i analysen, men den teori jag har valt är inte kopplad till 

detta. Jag har valt att undersöka och analysera upplevelsen av ägande i relation till estetiskt 

skapande, och därmed hur jag och medskaparna pratar om våra verk, snarare än verken i sig.  
Hur intressant och viktig jag än tycker att bilderboken är, så agerar den i denna undersökning 

bara som ett verktyg för att få fram det jag vill åt. Bilderboken som form är alltså irrelevant.

4 Metod  

Kvalitativ fallstudie 

Metoden jag har valt för undersökningen är kvalitativ fallstudie, med tanke på att min 

frågeställning främst handlar om gruppens upplevelser och syn på kollektivt och individuellt 

skapande. Inom kvalitativa studier är man driven av att beskriva, förklara och tolka, och inom 

fallstudier studerar man specifika fall. Ska exempelvis en särskild händelse, grupp, person, 

organisation eller process undersökas så kan en fallstudie användas.  Kvalitativa fallstudier 7

gör det möjligt att djupdyka inom ett särskilt område eller ämne. Anledningen till att jag har 

valt att använda mig av denna metod är att jag fokuserar på en liten grupp människor och med 

tanke på undersökningens småskalighet, tillsammans är vi är grupp på tio personer, blir 

 Merriam, Sharan B (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Athens: University of Georgia 7

s. 24
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studiens empiri kvalitativ.  Det jag kommer att undersöka är hur vi i gruppen skrivit och 8

pratat om kollektiva och individuella skaparprocesser, och inom fallstudier tittar man ofta på 

tydligt återkommande teman eller saker.  Den insamlade datan består av enkätsvar från 9

gruppen, mina egna processanteckningar samt ett semistrukturerat samtal med två deltagare i 

gruppen. Samtalet var semistrukturerat då jag innan samtalstillfället skrivit ned några frågor 

och punkter, men inte hade någon bestämd agenda eller vision för vart samtalet skulle leda. Vi 

pratade fritt och öppet kring ämnena för diskussionerna skulle bli så intressanta som möjligt.10

4.1 Genomförande

Två bilderböcker skapades, en egen och en kollektiv. Böckerna blev ”min bok” samt ”vår 

bok”. Min bok skapade jag själv, hade total kontroll över dess innehåll och estetik. Den andra 

boken skapade jag tillsammans med andra människor och hade därmed begränsad kontroll 

över både process och resultat. Tanken är att den första boken är individägd medan den andra 

är kollektivt/gemensamt ägd. 

För att skapa den kollektiva boken samlade jag 9 deltagare genom en hemsida skapad för 

undersökningen.  Vi deltagare började med att skriva en berättelse var på temat ”En gång när 11

jag var liten”, sedan användes en slumpgenerator där varje deltagare tilldelade en annan 

deltagares berättelse, och fick sedan göra en illustration till den. När ett material var färdigt 

mailades det till mig eller laddades upp på hemsidan via dropbox. När alla texter och bilder 

kommit in tryckte jag den via en fotobokshemsida. Där fick utformningen av boken styras av 

de regler jag tilldelat mig själv som tyst redaktör. Alla de inskickade texternas typsnitt, 

eventuella stavfel, placering och stil behölls i trycket. 

 s. Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare - en introduktion, 8

Uppsala: Uppsala Universitet 67

 Denscombe, Martyn (2010) Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 9

samhällsvetenskaperna, Maidenhead: Open University Press s. 348

 Ibid s. 23410

 https://saramatthis.wixsite.com/examensarbete 2017-05-2311
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Dock var det vissa typsnitt som inte fanns i hemsidans något begränsade textfunktion, då 

valde jag ett typsnitt så likt det ursprungliga som möjligt när jag monterade texten. Framsida 

och baksida lämnades helt vita, då det var standardläget på hemsidan och jag själv inte skulle 

påverka bokens estetik.

Den egna boken skrev och illustrerade jag själv. Jag började med att skriva en historia om en 

hund jag träffat några gånger i området där jag bor. Sedan fotade jag platser, främst där jag 

träffat hunden, och gjorde därefter illustrationer på fotona i photoshop. 

Båda böckerna har tryckts och ställts ut. Medskaparna i den kollektiva boken fick ta del av 

”vår bok” i digitalt format per mail och bjöds in till utställningen för att se den i fysisk form. 

När boken skickats ut till dem bad jag dem även svara på en enkät med boken som underlag, 

enkäten bestod av tre frågor som berör estetiska skapandeprocesser - individuellt samt 

kollektivt. 

Två medskapare har också deltagit i ett semistrukturerat samtal kring undersökningen där 

individuellt/kollektivt skapande, ägande inom skapande, och båda dessa punkter diskuteras 

utifrån ett didaktiskt perspektiv. Samtalet ägde rum hemma hos mig en eftermiddag i april. 

Under undersökningens gång har jag även fört anteckningar över mina känslor och tankar 

kring skapandet av de två olika böckerna, detta i dagboksformat och jag kallar det för 

”processanteckningar”. 

5 Teori och tolkningsram

5.1 Psychological Ownership

Jag har valt att kalla det jag vill åt, känslan av att något man skapat tillhör en, för ägande. Ett 

redan etablerat begrepp som specifikt behandlar upplevelsen av tillhörighet inom 

skapandeprocesser var svår att hitta, men på engelska finns termen psychological ownership 

vilket författarna G. Brown och S. Robinson skriver såhär om:  

�13



 
People can feel ownership about a variety of things: products, workspaces, ideas, and roles. An 

example of ownership is the feeling that a product that you developed is YOURS and no one 

else’s. At its core, ownership is about possession, stewardship, and the need to have control over 

something. 12

 

Här skriver författarna att människor kan känna ownership, ”ägandeskap”, för flera olika 

saker så som produkter, arbetsplatser, idéer, och roller. Ett exempel på ägandeskap är känslan 

av att en produkt du har tagit fram är DIN, och ingen annans. Dom menar att i grund och 

botten så handlar ägandeskap om tillhörighet, förvaltarskap och behovet av att ha kontroll 

över någonting. I en artikel från Wiley Online Library står det också såhär om termen:  

The target of ownership is one that assumes importance for the way people define themselves 

including tangible and intangible targets such as “the organization,” “the job,” or a specific aspect 

of work such as a novel idea, a strategic initiative, or a specific project, and its implementation.  13

 

Här menar författaren att målet för ägandeskap antar vikt i hur människor definierar sig själva, 

inklusive konkreta och immateriella mål. Här tar författaren upp exempel som 

”organisationen”, ”jobbet”, en novellidé m.m. Med tanke på att författaren tar upp en 

novellidé i samband med termen bekräftade det kopplingen jag gjort mellan psychological 

ownership och det jag själv kallar ägande. 

Även om dessa författare alltså inte behandlar psychological ownership inom specifikt 

estetiska sammanhang så har jag valt att använda begreppet ”ägande” som en egen 

översättning av termen ”psychological ownership”och hoppas att detta ska göra läsningen 

enklare.

 Brown, G. Robinson, S. (2011) Reaction to territorial infringement. Organization Science, 12

Victoria: University of Victoria s. 22

 Dawkins, Sarah (2015) Psychological ownership: A review and research agenda, Hobart: 13

University of Tasmania s.1
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5.2 Socialkonstruktionism

Denna undersökning kommer att behandlas utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Inom socialkonstruktionismen menar man att människans kunskap och uppfattningar om 

världen alltid måste ses ur en kulturell och historisk kontext.  Då syftet med denna 14

undersökning är att problematisera ägande inom skapandeprocesser valde jag 

socialkonstruktionistism som teori. I undersökningens empiri har gruppen (medskaparna och 

jag) använt ett språkbruk som kan tolkas som att känslan av ägande är självklart. I våra samtal 

har det låtit som att det är en  ”naturlig” del av estetiskt skapande/ett konstnärsskap och det 

har diskuterats ifall känslan av ägande kan vara en ”inneboende” aspekt inom skapande. 

Vivien Burr, professor i kritisk psykologi, menar att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är 

att vara kritisk mot idén om att vår uppfattning av världen är opartisk och objektiv.  Hon 

skriver:  ”Social constructivism insists that we take a critical stance toward our taken-for-

granted ways of understanding the world, including ourselves.” 15

Att något, i detta fall en upplevelse eller känsla, skulle kunna vara just ”naturlig” eller finnas 

”inneboende” hos människor tar socialkonstruktionismen alltså avstånd ifrån. 16

5.3 Diskurs och diskursanalys

Diskurs

Försöker man att få en konkret och kortfattad definition av begreppet diskurs kan det bli svårt, 

det är mångfacetterat och verkar inom flera olika områden. I tidskriften Forskning & 

Framsteg har Henrik Höjer skrivit en artikel om diskurs, och där skriver han att: 

 Burr, Vivien (2003) Social Constructionism, London: Routledge s. 614

 Ibid s. 315

 Ibid s. 616
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”Diskurs syftar på en helhet av sammanhängande uttryck och påståenden – man kan tala om 

en ”religiös diskurs” eller ”diskursen kring missbruksfrågor”. Man menar att vårt förhållande 

till verkligheten upprätthålls genom olika diskurser, eller att vi till och med är styrda av olika 

diskurser.” 17

På Psykologiguiden finner man en någorlunda konkret och exemplifierad förklaring av ordet:

Beroende på utbildning, social ställning, yrkesroll, könsroll och liknande har människor 

olika sätt att tänka, känna, ställa sig till saker och ting och därmed olika sätt att formulera 

sig och resonera. En psykolog, psykoterapeut eller psykiater kan sålunda tala ett helt 

annat språk än de människor som söker dem för sina problem och även sinsemellan, inte 

bara rent språkligt utan också i de tänkesätt som ligger bakom sätten att formulera sig.18

En diskurs är, enkelt formulerat, ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.  Man skulle 19

kunna förklara det som att språket är strukturerat i mönster, och i en diskursanalys försöker 

man synliggöra och analysera dessa mönster.  Varje mening i språket ska förstås i ett större 20

sammanhang.

Diskursanalys

Diskursanalys är en vanligt förekommande analysmetod inom socialkonstruktionistisk teori 

och kan kanske därför förstås lättare ifall man känner till socialkonstruktionismens grundsyn. 

Då man inom socialkonstruktionism menar att allt vi tror oss veta om vår omvärld, sättet vi 

tänker på och hur vi pratar, är socialt konstruerat och en direktaffekt av den rådande kulturen 

där vi bor och vilken tid vi lever i.  21

 Höjer, Henrik (2011) ”Diskurs” i Forskning & Framsteg tidskrift 3/201117

 http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=diskurs 2017-05-0518

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och 19

metod, Lund. s. 7

 Ibid s. 1920

 Burr, Vivien (2003) s. 321
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Då speglar sättet vi pratar på, de ord vi använder och hur vi formulerar oss vilka vi 

konstruerats att vara och det påverkar hur vi förstår varandra. Marianne Winther Jörgensson 

och Louise Phillips skriver också att sättet vi pratar på inte neutralt avspeglar vår omvärld, 

vår identitet eller sociala relationer, utan att det spelar en aktiv roll även i skapandet och 

förändringen av dem.  22

För att analysera ett material enligt diskursanalytisk metod djupdyker man i en viss diskurs, 

och kan ta fasta på vissa språkligt gemensamma nämnare, såkallade nodalpunkter.  
”En diskurs etableras genom att betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter”  skriver 23

Winther och Phillips. De förklarar att en nodalpunkt fungerar som ett ord (tecken) som ger 

betydelse åt andra ord inom diskursen. De tar upp ett exempel där ’kroppen’ utgör en 

nodalpunkt inom läkarvetenskap, då ord som ’symtom’, ’skalpell’ och ’vävnad’ får sin 

betydelse igenom förståelsen av, och i relation till, ordet ’kropp’. 

I denna undersökningen kommer empirin att bearbetas och analyseras genom att inspireras av 

och ta fasta på diskursanalysens tillvägagångssätt.

6 Tidigare forskning

Graham Brown sägs vara en expert inom ”psychological ownership” , ett begrepp jag använt 24

mig av i denna studie och valt att kalla ”ägande” och då kopplat det vidare till estetiska 

skapandeprocesser. Även om Graham Brown genomfört studier inom ämnet utifrån ekonomi- 

och organisationsaspekter så har flera av hans definitioner och formuleringar legat till grund 

för denna undersökning. Brown skriver främst om psychological ownership och territoriality 

(en term associerad med icke-verbal kommunikation som refererar till hur människor 

använder utrymmen för att kommunicera ägande)  och har gjort studier om dess inverkan på 25

 Winther Jørgensson & Phillips (2000) s. 722

 Ibid. s. 3323

 https://www.uvic.ca/gustavson/assets/docs/PGUS_researchAR16v11_OUTweb%2010.pdf 24

2017-04-20

 https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/group/territoriality/ 2017-04-2025
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kreativitet. 2015 publicerades en av hans studier i Journal of Applied Psychology, där han 

skrev om kreativitet på arbetsplatsen. 

Han menade att den kreativa processen förbättras när flera individer arbetar och diskuterar 

tillsammans, och skrev vidare att resultatet för studien visade att när man hävdar ägandeskap 

eller markera ett förslag som ”sitt” hämmas kreativiteten.

En annan person som skrivit om ett ämne något närmare mitt eget är Miro Sazdic, konstnär 

och lektor på Konstfack. I antologin Konsthantverk i Sverige skriver hon ett kapitel med titeln 

”Att göra ett lyssnande”, som handlar om kraften i deltagarkulturer.  Hon berättar att hon 26

utmanas i sin praktik om vad konsthantverk kan göra när hon låter sin publik delta och 

integrera med hennes verk. Hon berättar att hon då släpper kontrollen och makten över verket. 

I kapitlet berättar hon om tre situationer där oväntade möten uppståt mellan hennes verk och 

publiken. Hon skriver att hennes ”författarskap” över verken upphört i dessa sammanhang, då 

publiken tagit egna initiativ, sådana som Miro inte hade förväntat sig. Hon skriver att 

deltagarna satte igång händelser som hon inte kunde kontrollera. 

Verklig deltagarkultur handlar om samarbeten, om utrymme för förhandling, och en potential 

att skapa fora utan restriktioner, menar hon. Att det inte kan regisseras eller förutses. 

Avslutningsvis skriver hon att deltagarpraktiker kan utveckla skilda typer av diskurser och 

kulturformer.27

7 Bearbetning och analys

I undersökningen har data samlats in från gruppen i form av enkätsvar, processanteckningar 

och genom ett semistrukturerat samtal. Fokus för denna empiri har legat på kollektiva och 

individuella estetiska skapandeprocesser. I bearbetningen försöker jag se vilka ord och uttryck 

som används frekvent inom gruppens diskurs. Jag har noggrant gått igenom den insamlade 

datan och utifrån denna har jag skrivit ned tre listor som, utifrån undersökningens syfte, har 

 Sazdic, Miro (2015) ”Att göra ett lyssnande”, ingår i: Konsthantverk i Sverige del 1 s. 15926

 Ibid. s. 16427
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tagit ut ord och uttryck som visar på hur deltagarna upplever kollektivt skapande, individuellt 

skapande och ägande. 

I dessa listor har jag sedan letat efter gemensamma nämnare och funnit tre områden som kan 

tänkas fungera i likhet med nodalpunkter.  De kommer jag att bearbeta och analysera här. 28

I bearbetningen kommer främst det semistrukturerade samtalet att redovisas för analys, men 

all insamlad data (processanteckningar, enkätsvar och samtalet) har behandlats och legat till 

grund för de listor som gjorts för underlag i bearbetning. De processanteckningar som jag fört 

under arbetets gång kommer att behandlas kort i Gestaltnings-delen, då de presenteras och 

ställs i relation till de uttalanden som övriga gruppen har gjort. Jag valde att skilja denna data 

åt eftersom att jag i mina processanteckningar haft en annan utgångspunkt än de övriga 

medskaparna och då mina reflektioner står i direkt relation till processen för de två böckerna 

som skapats för undersökningen, medan de övriga i gruppen bara haft ”vår bok” som 

utgångsläge och talar annars fritt kring de olika skapandeprocesserna. 

7.1 Ansvar

                                -.29

 Winther Jörgensson & Phillips (2000)  s. 3228

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ansvar 2017-05-0129
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Ett ord som förekommit upprepande gånger i undersökningen är ordet ”ansvar”. Främst pratar 

gruppen om olika typer av ansvar inom de olika skapandeformerna (individuell/kollektiv) och 

som ter sig på skilda vis. Här nedan är ett utdrag ur ett enkätsvar från en medskapare: 

Hur skulle du beskriva din process när du skapar tillsammans med andra? Känslor, tankar osv.  

Det är inte någonting jag brukar göra, så jag kan endast svara utifrån denna process; den var svår, 
särskilt  den textuella delen, som jag ville få både personlig och allmängiltig. Det var samtidigt väldigt 
givande. Att skapa tillsammans innebär ett annat ansvar, än när man skapar på egen hand, där man när 
som helst kan avbryta processen utan konsekvenser. Här arbetade jag lika mycket för andra som för 
mig själv, vilket gav mig anledning att fortsätta.

Här är det tydligt att personen känner ett ansvar gentemot de andra deltagarna. Hen skriver att 

det var svårt att göra vår bok, men också givande. Medskaparen gör själv en jämförelse till 

hur det är att skapa individuellt, då man ”när som helst kan avbryta processen utan 

konsekvenser.” Alltså kan man anta att hen menar att det skulle få problematiska 

konsekvenser att avbryta ett arbete som görs tillsammans med andra, och det gav hen en 

anledning att fortsätta, trots att det kändes svårt.  
En annan medskapare har också skrivit om ansvar, men med en annan definition:

När jag skapar på egen hand måste jag ha en större överblick av skapandet. Jag måste ha en viss plan 
och förbereda mig på att behöva ändra ett och annat för att själv skapa en helhet. Jag känner att jag är i 
en process av skapande och att det arbetet får ta sin tid. Jag är också mer medveten om att det är just 
jag som ger uttryck för just det här, och känner ett större ansvar för resultatet. Skapandet vilar mer på 
mina axlar, kan man säga.

Här verkar personen tycka att det blir mer ansvarsfullt inom individuellt skapande, eftersom 

att man måste utföra allt arbete på egen hand. Medskaparen skriver att hen känner ett större 

ansvar för resultatet, alltså kan man anta att personen menar i relation till kollektivt skapande, 

som alltså kräver ett mindre ansvar. 

Dessa två utdrag är klart representativa för hur medskaparna har svarat och samtalat kring 

ansvar i enkäten. En intressant aspekt av detta är att inga frågor i undersökningen har berört 

ansvar, det är alltså något som medskaparna själva har tänkt på som en självklar del av 

skapandet i sina svar. 
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Nedan följer ett utdrag  ur det samtal som genomfördes med två medskapare i gruppen, 

Mikael (M) och Nina (N). Här har vi precis diskuterat individuellt estetiskt skapande och 

Nina har förklarat att hon känner identifikation i sitt eget skapande, att det är som hennes 

barn.

J: Hur blir det om man skapar något tillsammans då, har man ett gemensamt barn då eller blir det flera 
olika barn som samspelar då?

N: Mmm. Om man skapar många tillsammans.. Då måste jag tänka.. Då blir det nog lite såhära.. ’Åh vad 
fantastiskt vi har gjort det här tillsammans’, men det blir inte samma identifikation. Jag identifierar mig inte med 
det som är skapat. Utan det är mer som att ’åh titta vad vi har råkat skapa’ och jag tror inte att den hära… själva 
ansvarskänslan för det skapandet, det är nog inte lika starkt tror jag, än om jag hade skapat det själv, för mitt 
eget barn har jag ett större ansvar för. Här är det nog mera att det här konstverket vi har skapat tillsammans… 
kanske ansvaret hamnar lite mellan stolarna? För man vet inte, det kan lika gärna vara någon annan som tar hand 
om det här. Eller jag vet inte [skratt]

M: Men det är väl ingens ansvar?

N: Skapande är ett ansvar!

M: Är det?

N: Allt skapande

M: Man kan ju inte ha ansvar för vad folk ska tycka

N: Nej nej, men det jag har skapat har jag ju ett ansvar för

M: Jamen vad ska du göra åt det när du har skapat det?

N: Men jag kan nog känna att om jag tillexempel skriver en bok, då har jag ansvar för det jag skriver. Ansvar för 
min text. Men det beror kanske på vad man har, om man dansar kanske man inte känner ansvar eller?

M: Jooo men det är klart man gör. Jag har lite svårt att förstå det där, att man har ansvar efter man är klar. Då har 
man ju släppt det egentligen. Jag tror att för mig skulle det inte kännas som så stor skillnad, om jag skapat själv 
eller om jag skapat med andra, att det skulle vara liksom… mindre värdefullt

N: Nej gud nej, det menade inte jag!

M: Nej du sa mindre… ansvar. Om det är flera

N: Mindre personligt ansvar, än om jag skapar kollektivt, tror jag

M: Undrar om jag inte skulle känna nästan tvärtom, kanske. Jag vet inte.
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Här ser man att deltagarna diskuterar när man känner ansvar i en estetisk skapandeprocess. På 

Nina låter det som att ett skapande alltid innehåller ett ansvar, vilket Mikael inte verkar hålla 

med om. Nina tycks vara av åsikten att det är i relation till mottagaren/betraktaren av ens verk 

som ansvaret uppkommer, och när Nina säger att inom dans kanske man inte känner ett 

ansvar så säger Mikael starkt emot, alltså verkar han mena att det finns ett ansvar inom 

estetiskt skapande, men då han säger att ansvaret upphör när ett verk är färdigt kan man anta 

att han menar att det är i själva processen som ansvarskänslan finns. 

J: Vad tänker ni att ansvaret är då, är det att det blir ”rätt” och snyggt eller vad folk ska tycka eller… Vad 
är det för ansvar?

N: Ja gud ja, vilken bra fråga. Jag tänker nog… Det här är alltså en högst personlig fråga hos mig, men jag 
tänker att det jag förmedlar, det gör jag i kärlek, så mitt ansvar är att jag inte har skrivit någonting som gör någon 
ledsen eller skadar någon [skratt] utan att jag lyfter dom jag skriver för, liksom. Men det är ju min personliga 
ansvarskänsla.

J: Om man skulle översätta det till någon annan form av skapande, säg att du målar en tavla, är ansvaret 
då att du tänker dig in i betraktaren, vad den känner när den tittar på tavlan?

N: Näääe… Det skulle nog vara annorlunda. En tavla känns inte lika ansvarsfull [skratt] Men det kan ju bero på 
att det inte är min konstnärsform, men att det känns mer som lek. Jag kanske tar det mer på allvar det här som 
jag gör, än det som jag inte är så bra på. Det blir mer som lek för mig. Eller som dans, en dans skulle jag inte 
känna ansvar för.

Här blir det ännu mer tydligt att Ninas känsla för ansvar uppkommer i samband med 

mottagaren, att hon känner ett ansvar för hur den som läser något hon har skrivit ska uppfatta 

det. Man ser också att hon verkar släppa det ansvaret ifall hon utför någon form av estetiskt 

skapande som hon inte tycker att hon är bra på. Det hon är bra på menar hon att hon tar mer 

på allvar, och då kan man anta att i det allvaret ligger också ansvarskänslorna nära. 

När jag närgranskat gruppens samtal och texter kan man tydligt se att hälften av oss tio som 

deltagit i undersökningen beskriver ansvar på ett sätt som kan tydas som att det medför ett 

större ansvar inom individuellt skapande. Man skriver att ”ansvaret vilar på ens egna axlar”, 

och förklarar att hela arbetet då hänger på en själv.  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Resterande i gruppen har pratat om ansvar på ett sätt som kan tolkas som att de upplever att 

det är inom kollektivt skapande som ansvarskänslan är som störst. Där har de bland annat sagt 

att ansvarskänslan uppstår i relation till andra, att man vill prestera för gruppen.

7.2 Att ”vara bra på”

En annan aspekt som synliggjorts och tagit upp av nästan hela gruppen någon gång är att 

”vara bra på”. Det är något som oftast dykt upp i samband med ansvar. Gruppen diskuterar 

och konstaterar hur de känner inför de olika skapandeprocesserna genom att göra en 

bedömning av deras och andras prestation inom skapandet. I enkätsvaren ser man att flera 

reflekterar kring hur deras arbete ska bedömas, här har tillexempel en person i gruppen svarat 

på frågan om tankarna och känslorna kring kollektivt skapande skiljer sig från individuellt 

skapande såhär: 

Ja, att göra till någon annan gör att jag anstränger mig för den personens skull, det är nervöst och men 
också härligt att fantisera om hur mottagandet blir. "Tänk om hen tycker om den 
JÄTTEMYCKET!!!"/"Hen kommer hata det här..."  Det är motiverande och lite stressande jämfört 
med att skapa själv.

Här ser man att personen, som jag tagit upp tidigare, pratar om ett ansvar. Man ser också att 

hen i förhållande till det ansvaret diskuterar sin egen prestation. I ett annat svar har en person, 

också i relation till ansvarskänslor, diskuterat sin prestationsförmåga:

På egen hand har jag ju ensamt kreativt ansvar och kan lättare uttrycka mig personligt. Det kan vara 
lite svårt eller rentav pinsamt att utveckla sina projekt i grupp, "är det bra nog?" etc. På egen hand 
tänker jag sällan så, mina idéer är värda att utforska /…/
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Här nedan kan man se att i samtalet med Nina och Mikael behandlas prestation mer ingående:

J: Ja om vi skulle säga att man går i skolan och ska göra ett arbete, skulle ni känna er mer motiverade om 
det var ett grupparbete eller ett eget arbete, säger vi?

N: Jag skulle nog vara mer motiverad att göra själv, om det är inom ett ämne som jag är väldigt bra på. Då är jag 
verkligen i kontakt med mig själv, för att jag är så bra på det. Men om jag inte skulle vara så bra på ett ämne 
skulle jag nog gärna delegera…

M: Oj!

N: …och skapa tillsammans. Ja nämen sådär liksom, aa…

M: Jag skulle nog göra i grupp för att jag tycker det är så kul, tror jag. Ändå. Även om jag är bra på det. Jag vet 
inte om jag skulle tänka så, kanske.

I denna del av samtalet kan man tolka det som att Nina, i frågan om hon skulle föredra 

individuellt eller kollektivt arbete i skolan, skulle vilja utgå ifrån sin egen prestationsförmåga 

inom ämnet för att välja arbetsform. Hon tycks mena att ifall hon är bra på något vill hon 

jobba själv, ifall hon inte är bra på något vill hon jobba i grupp. 

Mikael reagerar förvånat på detta, och säger att han oavsett sin egen prestationsförmåga nog 

skulle vilja jobba i grupp, för ”det är så kul.” Nina och Mikael hamnar därefter i en diskussion 

om vad som vore roligt i ett grupparbete, och ifall det verkligen vore kul att just skriva med 

andra. Mikael säger att man skulle kunna göra tillexempel en pjäs, där alla gör en del var i 

”något dom är bra på”. Då svarar Nina:

N: Jamen det är ju DET som är så roligt! Att man gör det man är bra på, och så gör dom andra det dom är bra på, 
och så sätter man ihop det här. Och så blir det någonting. Det är ju jätteroligt!
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7.3 ”Ägandet”

Nu kommer vi till den delen som ska redovisa och analysera hur gruppen upplever och pratar 

om ägande. Denna del skiljer sig något från de andra då ägande som begrepp inte tagits upp 

självmant av gruppen, utan i samtal har jag behövt presentera det för diskussion. Då jag i 

enkätsvaren kunnat urskilja att man pratade i termer av ägande, utan att nämna det, försökte 

jag här alltså få en djupare förståelse för hur ägandet kan vara av relevans i ett samtal där 

kollektivt och individuellt skapande i viss mån jämförs. Som jag tagit upp tidigare är detta ett 

försök att synliggöra och konkretisera den abstrakta känslan av att något man har skapat 

tillhör en, vilket kan jämföras med psychological ownership. 30

Något jag upptäckte när jag granskade enkätsvaren var att nästan alla i gruppen talar främst 

positivt om kollektivt skapande, men på sista frågan (”Finns det något sätt (kollektivt/

individuellt) du föredrar att skapa på? Isåfall varför, tror du?”) svarar majoriteten ändå att de 

skulle föredra att individuellt skapande över kollektivt. Varför? Min tes är att det hänger ihop 

med upplevelsen av ägande, och att när man skapar något själv är det ens eget. 

I empirin ser man tydligt hur gruppen i enkäten pratar implicit om ägande, då de skiljer på 

”ditt” och ”mitt” och pratar om ”sin” uttrycksform. 

För att fördjupa mig i ägandet och försöka komma fram till någon slags kärna för kollektivt 

och individuellt skapande, så kommer jag i följande del att bearbeta något en del som 

uppkommit i samtalet som jag hade med två medskapare från gruppen.

7.3.1 Gemensamt ägande

Något jag var intresserad av i undersökningen var att se ifall man känner ett ägande även när 

man skapat något tillsammans, och hur det ägandet isåfall ser ut då. Här kommer jag att 

redovisa hur gruppen pratat om ägande inom kollektivt arbete.

 Brown, G. Robinson, S. (2011) s. 2230
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Under samtalet med Nina och Mikael hade vi flera gånger ”vår bok”, som vi gjort tillsammans 

för undersökningen, som underlag i diskussionen. En bit in i samtalet tog jag upp ägande som 

begrepp, utan att förklara min definition av eller tankar om begreppet. I samband med det tog 

Nina upp att en bok hon skrivit getts ut i ett annat land, under en annan författares namn. Då 

berättade hon att hon ”kände ägande”. Vidare försökte vi få fatt i när man kan känna ägande, 

och Nina gjorde då liknelsen att när man skapat något så känner man identifikation, att det blir 

”som ens barn”. Det togs tidigare upp i avsnittet om ’ansvar’. 

Här nedan testar Nina och Mikael att använda begreppet i ett sammanhang:

J: Vi kanske ska ta vår bok som exempel, där har vi ju alla gjort en varsin del som sen har satts ihop…

M: Aaa, jag har ett bra exempel! När jag gick på folkhögskola, en skrivarkurs, då gjorde vi en bok tillsammans. 
Alla satte in dikter liksom, och det kändes jättemycket som min bok ändå. Fast det var massa dikter som inte jag 
hade skrivit. Och det var ju verkligen grupparbete liksom. Och jag var ju jättestolt över den boken!

N: Det kände jag också, när vi gjorde en antologi, jag och en massa författare gav ut en bok tillsammans, i den 
boken kände jag precis som du, då kände jag ’åh här har jag verkligen varit med och gjort någonting’, det var 
ungefär som att jag hade mitt barn i en skolklass och jag kände ’åh jag är så stolt över mitt barn’ och så var det ju 
andra barn i skolklassen också som var jätteunderbara, och jag kände liksom att jag bidragit till det här och vi har 
tillsammans gjort en fantastiskt bok. 

J: Tänker man fortfarande på det som att man ”äger” sin egen del då?

N: Ja det tror jag, jag identifierar mig med min del. Det är mitt uttryck

M: Samtidigt har man gjort någonting nytt tillsammans ju, så då identifierar jag mig i alla fall med det nya 
liksom, så då är det ju inte bara den grejen som jag gjorde. Om inte dom andra var jättedåliga [skratt]

J: Hur är det med upplevelsen av ägande då, kan det vara ett gemensamt ägande, ett kollektivt ägande?

M: Ja, det tror jag. Så var det ju med boken, att alla hade sin del men det var något gemensamt

N: Jag är lite osäker

Här ser vi att prestation och ägande också tycks samspela, precis som vi såg att ansvar och 

ägande har gjort i den tidigare delen. Mikael verkar här mena att man kan känna ett kollektivt 

ägande, utöver ”sin” del, men då förutsätter det att de andra han skapat med varit bra. Nina 

känner sig här mer osäker över huruvida det går att känna gemensamt ägande. 
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Vidare förklarar Mikael att han tror att det är enklare ifall man har jobbat tillsammans i 

gruppen, så att man har fått bolla idéer och och samspela:

M: Jag tror att det är mer fördjupat om man har process tillsammans liksom. Så känner man delaktigheten och 
man nöter och blöter. Det måste ju ge större tyngd om man delar den processen, ’vad tycker ni om den här 
dikten’ så säger dom ’ja den är lite lång eller lite svår’ då är dom med redan där ju, då har den ju förändrats och 
allting.

N: Jag tror nog det skulle kännas som att det finns en väldigt kreativ och lycklig känsla, av att skapa 
tillsammans, men min ägandekänsla skulle nog minska. Ansvarsdelen skulle kanske inte minska, men 
ägandekänslan skulle minska. Det blir något större som alla påverkar hela tiden. Då släpper nog ägandekänslan.

M: Fast man äger det ju ändå inte?

N: Nämen, jag tror att identifikation inte skulle vara lika bundet, tror jag, som om jag hade skrivit en bok själv

M: Nä, så är det kanske i och för sig…

N: I något kollektivt är det inte lika lätt att identifiera sig för det är ju inte bara jag som har skapat det här. Men 
man får någonting annat! Det kan ju vara skönt att inte ha den här identifikationen. Frågan är om man kan lösa 
upp identifikationen, och det fortfarande känns lika lustfyllt?

M: Det måste man ju kunna göra! Det är väl att den bara förändras, men att identifikationen är kvar? Som i din 
bok.. er bok.. VÅR bok [skratt] Då är ju identifikationen kvar på något sätt

N: För din lilla del ja

M: Jamen för helheten också, det är ju ändå vi som har gjort det här ihop. Att det mer handlar om olika typer av 
identifikation. Att det inte handlar om att ’här är identifikation’ och ’här är inte identifikation’, att det upplöses.. 

N: Ja jag menar inte att den försvinner, utan att den luckras upp

M: Den kanske breddas? Förnyas?

N: Ja det kan man kanske säga

M: Men jag håller med dig, men kanske har starkast band med det man har skapat själv. Men det kan väl vara 
både och? Att här är min bild, ’åh vilken kul och bra’ och här är helhetsintrycket, som ju är ett nytt 

N: Ja man brukar ju säga det, 1 + 1 = 3.

I denna del av samtalet kan man se att de pratar om identifikation, vilket för Nina verkar vara 

det som utlöser känslan av ägande. Här ändrar hon sig om ansvarskänslan, som hon tidigare 

sagt att hon bara känner inför ett individuellt arbete. 
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Hon säger nu istället att den kanske finns kvar inom det kollektiva arbetet, men att det är 

identifikationen som försvinner eller ändras, och därmed också ägandekänslan. Mikael tycks 

vara av åsikten att man kan känna ett gemensamt ägande, och pratar om att något nytt 

kommer till när man skapar tillsammans. Här frågar Nina ifall man kan ”lösa upp 

identifikationen”, vilket de kopplat till ett eventuellt gemensamt ägande, och att ”det 

fortfarande känns lika lustfyllt?”

Här verkar Nina reflektera kring motivation, går det verkligen att känna samma motivation 

ifall man inte känner identifikation med det man skapar, ifall man gemensamt skapar och äger 

ett verk?

7.4 Gestaltningen på vårutställningen

För att gestalta undersökningen ställde jag ut ”min bok” och ”vår bok”. Jag valde att förstärka 

känslorna och idéerna kring böckerna i deras visuella uttryck. Med medskaparnas enkätsvar 

och samtal kring kollektivt/individuellt skapande och mina egna tankar och reflektioner kring 

processerna, har vissa drag förstärkts och vissa attribut lagts till för att de ska representera 

föreställningen om dem bättre. ”Min bok”, som representerar individuellt skapande, trycktes 

och ställdes ut på en piedestal i guld och marmor. Den belystes av en varmgul spot uppifrån. 

Bakom piedestalen hängde draperade tyger i rött och guld. Tygerna var upphängda på väggen 

och vällde ner över golvet, där piedestalen stod centrerat. Boken hölls stängd av ett litet 

hänglås i guld, vilket bara jag har nyckeln till. Under utställningen valde jag ibland att öppna 

den, men det var alltså upp till mig när, jag hade full kontrollen och makt över den.

”Vår bok” har också tryckts, men till gestaltningen byggde jag en mycket större kopia av 

boken för att bättre representera kollektivt skapande. ”Vår bok” fungerade som en interaktiv 

skulptur, den var helt gjord i trä och var 110 cm hög och 78 cm bred. Den hade en framsida, 

en baksida, och 22 sidor som gick att bläddra - precis som den tryckta boken. 

”Vår bok” placerades i markhöjd mot en vägg, statiskt öppen i 90 grader. Under boken låg en 

filt och på filten ligger 4 kuddar. Över boken hängde en ljusslinga i kulörta färger, som tog vid 

där det gulröda tyget från ”min bok” slutade på väggen. Boken var alltid öppen och kunde 

bläddras i. 
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7.4.1 Undersökningen i relation till gestaltningen

Tanken med gestaltningen var att visa på den process och de föreställning jag haft kring de 

olika skapandeprocesserna. Min tanke var att det individuella skapandet var något privat, 

prestigefyllt och näst intill romantiskt medan det kollektiva var öppet, inbjudande och lekfullt.  
Under arbetets gång har denna föreställning skiftat något, då jag tampats med känslor av 

ansvar, prestation och, som man tydligt ser här, ägandekänslor precis som de andra i gruppen. 

Tidigare i bearbetningen har mina processanteckningar bara legat till grund för de listor som 

gjorts, de har alltså bearbetats för att ta ut nyckelord som sen bidragit till analysen. Men i 

relation till gestaltningen tänkte jag ta med några inslag som stämmer överens med de delar 

resten av gruppen har tagit upp, och som anknyter till idén om gestaltningens utformning:

7.4.1.1 Min egen process

I början av undersökningen reflekterar jag kring upplägget och min egen makt:

Jag försöker att ”inte ta några beslut”, vilket ju såklart inte går /…/ jag försöker tänka att det är ju vår 
bok, att ifall folk väljer att vara med sent eller vill ändra något osvosv så får dom det, för det är inte 
min bok och alltså inte mitt beslut att ta. Men samtidigt är ju det bullshit, för jag HAR ju den makten. 
Jag är den som håller i alltihopa, om än som en ”tyst redaktör” . Jag kan ju välja bort att bruka den 
makten, och låta folk ha åsikter och ändra och hålla på, men jag har den ju fortfarande. Och det är klart 
att det påverkar.

Under arbetet med min ”egen” text till den kollektiva boken känner jag ett oväntat ansvar 

gentemot gruppen, precis som fler av de övriga medskaparna tar upp:

Trodde att jag skulle känna prestigekrav på ”min” bok, men bara känna mig lustfylld och fri i den 
kollektiva boken. Men icke! upptäckte jag nu. Det hade jag väl kanske kunnat räkna ut, det är klart att 
det alltid kommer att kännas lite när man utför någon form av kreativt skapande som någon annan 
kommer titta på. Fast det känns nog ännu mer när ens eget skapande ska agera grund för en annan 
persons skapande.

Här nedan får man syn på hur svårt det varit att släppa kontrollen, hur jag vill gå in och ändra 

medskaparnas delar för att göra helheten bättre, trots att det inte är ”min” bok. I likhet med 

resten av gruppen:
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!!!!! Så himla roligt!!!! Nu har jag skickat in den kollektiva boken till tryckeri!!!!! Kändes så roligt att 
det blev tio uppslag ändå, tio personer som tillsammans gjort en bok! Har fortfarande inte läst dom 
andras texter, så det kommer verkligen bli en överraskning när den kommer! Men jag har suttit och 
monterat allas texter ju, och SHIT vad det har kliat i mina fingrar. Har så många gånger velat gå in 
och ändra typsnitt, sätta in radbyten och ta bort osvosv.

 
I denna del kan man se hur jag uppfattar det kollektiva och det individuella, vilket kopplas 

ihop med gestaltningen:

/…/ den kollektiva boken kändes mer ”värdsligt” stor, alltså verkligen inte världsligt stor men liksom 
på en större skala? Som att det går en osynlig tråd mellan alla som varit med i boken, och ju fler som 
var med desto större blev boken?

Min bok går det inga trådar ifrån. Den känns mer som en enda grej, en liten grej. Samtidigt tycker jag 
att det känns så himla stort att jag har GJORT.EN.EGEN.BOK!

 
Här reflekterar jag kring ägande och mitt eget språkbruk, och det jag tar upp här är något 

Mikael och Nina diskuterat i samtalet, och det resulterar i ungefär samma idé:

Samtidigt är [den individuella boken] ju mer att stå till svars för. När jag visat den kollektiva boken 
för folk har jag känt att jag först måste förklara att jag använt folks texter så som dom skickats in, för 
att ingen ska tro att jag skulle ha valt att ha 10 olika typsnitt och noll styckesindelning eller en 
centrerad, fet rubrik på engelska. Det är ju aslöjligt, för jag är jättestolt över den. Fast det kanske är 
just att jag inte är stolt? Jag vet inte. Alltså, med den känner jag mig nog inte stolt så, utan mer 
NÖJD. Som att den inte är min att vara stolt över?  Jag kan bli smickrad när folk ba ”men vilken kul 
idé!” för idén var på något vis min, men boken är inte min. Den är bara en tiondel min, om den är min 
alls? 

Det är också något jag har tänkt på, det här med att jag ju pratar om medskaparnas och mina egna 
bilder eller texter som just någons. Boken är vår, men bilderna och texterna är fortfarande skaparnas? 
Vad är det då vi äger och har skapat gemensamt? JO, det tänker jag är berättelserna. Alltså, en 
persons text är väl fortfarande dens text, och någon persons bild är fortfarande dens bild, men när 
dom sätts ihop, när dom står bredvid varandra, så skapas ju något som ingen av dom här personerna 
hade kunnat få fram med bara sin egen bit. Den korrelationen, läsaren påverkas i sin läsning av textet 
utifrån bilden och bilden får annat liv i relation till texten - och där skapas berättelsen som är 
gemensamt skapad - OCH ÄGD. Eller?!
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I dessa utsnitt kan man se att de ord och uttryck jag använder bygger på samma aspekter som 

resten av gruppen behandlat; ansvar, prestation och ägande. 

8 Tolkning och resultat

Syftet med undersökningen har varit att synliggöra förhållningssätt och föreställningar till 

kollektiva och individuella estetiska skapandeprocesser samt att försöka problematisera 

upplevelsen av ägande inom dem, med syfte att utveckla didaktiska aspekter i 

bildundervisningen. Här kommer jag nu att ta upp undersökningens frågeställning och försöka 

svara på den utifrån undersökningens bearbetning.

8.1 Kollektivt och individuellt skapande

Vilka föreställningar framträder i undersökningen om kollektiva och individuella 

estetiska skapandeprocesser?

Då empirin har behandlats och analyserats har två områden utkristalliserat sig som särskilt 

viktiga för diskussionen. Dessa områden är alltså både nämnda och implicit omtalade både i 

samtalet och enkäten. I enkäten ställdes tre frågor där jag sökte svar på gruppens 

förhållningssätt till kollektivt och individuellt skapande, samt frågade ifall det var någon av 

dessa former de föredrog. Utifrån dessa svar blev det tydligt att de områden gruppen pratade 

om var ansvar och prestation. 

I enkätsvaren kan man se att kollektivt skapande generellt behandlats med dessa uttryck; 

ansvar, givande, ingen koll, svårt, kul, stimulerande, pinsamt, lekfullt, förstöra, dela på, roligt

Tittar man på vilka ord som används för att beskriva individuellt skapande är det dessa;

prestigefyllt, utvecklande, privat, mindre press, frihet, ensamt ansvar, fokus, eget, kontroll
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I samtalet med Nina och Mikael blev det istället en djupdykning ner i dessa områden, där jag 

kunde be dem utveckla sina svar och få en bredare syn över deras föreställningar. Där pratade 

de också om ansvar och prestation, men var ofta oense om vad ett ansvar eller en prestation 

innebar för, och i relation till, de två olika skapandeformerna. 

Sammanfattningsvis kan man se att hälften av medskaparna ansåg att det innebar ett större 

ansvar att skapa kollektivt, då man behöver jobba mer för sin grupp. Samma personer verkade 

också tycka att det krävdes en högre prestationsfömåga då man skapar kollektivt, då de 

uttryckte sig i termer om att de var rädda för att ”inte vara bra nog” eller att de behöver 

”anstränga sig mer” eftersom att det är fler personer som räknar med en, än en själv.

Andra halvan verkade känna ett större ansvar inför det individuella skapandet, eftersom att de 

då gör alla delar själv. Här pratades det också om prestation, då man i det egna skapandet 

ensam ska ”stå till svars” för sitt verk och att det behöver ”vara bra nog”. 

Alltså tycks gruppen, oavsett ifall de känner ett större ansvar kollektivt eller individuellt, 

brottas med tankar väldigt lika varandra, inom de både skapandeformerna.

8.2 Upplevelsen av ägande

Hur upplever och diskuterar gruppen ”ägande” inom dessa skapandeprocesser?

I enkätsvaren behandlade gruppen indirekt upplevelsen av ägande, då de skrev i termer som 

indikerade tillhörighet. Man pratade om det ”egna skapandet”, ”min del”, ”dens del” osv. 

I samtalet med Nina och Mikael tog jag upp begreppet ”ägande” för diskussion och där 

hamnade vi snabbt i gemensamt ägande, där samtalet kretsade kring huruvida det går att 

känna ett kollektivt ägande eller ej. 

Här pratade Nina om att hon inom ett individuellt ägande känner identifikation, och kom 

genom samtalet fram till att det nog är känslan av identifikation som hör ihop med känslan av 

ägande. Hon beskrev det som att ett eget verk ”blir som ens barn”. 
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Mikael var mer skeptisk till det och menade att man kan känna ett gemensamt ägande ifall 

man inom en grupp har varit med och påverkat ”varandras delar” och i den helhet som 

uppstår, tillexempel i den bok vi gjort tillsammans. 

Efter att ha bearbetat gruppens svar och diskussioner är min tolkning av undersökningen att 

dessa tre aspekter; ansvar, prestation och ägande, är tätt sammanknutna inom det kollektiva 

och estetiska skapandet. När gruppen pratar i termer om ägande pratar de också om ansvar, 

och när de pratar om ansvar pratar de också om sin och andras prestation. 

Sammanfattningsvis vill jag ta upp enkäten, där sista frågan var vilket skapandesätt 

(kollektivt eller individuellt) de föredrar att skapa på, då nästan alla svarade: 

individuellt. Detta trots att det i samtal och svar kring kollektiva skapandeprocesser generellt 

beskrivits med mycket mer positiva adjektiv än det individuella. 

Detta tänker jag hänger ihop med ägandet. Utifrån gruppens formuleringar och mina egna 

föreställningar, inte minst med tanke på min egen ingång i denna undersökning, tror jag att det 

individuella skapandet trumfar det kollektiva på grund av att upplevelsen av ägande, och 

kanske där också identifikation, är som starkast där - och det i sin tur triggar motivationen.  
Detta är förstås bara spekulationer och något som skulle behöva undersökas vidare och mer 

ingående för att kunna få en någorlunda konkret uppfattning om. 

8.3 Didaktiska begränsningar och möjligheter
Då halva gruppen känt större ansvar och därmed press, prestationsångest och svårigheter 

inom det kollektiva skapandet och andra halvan känt samma sak för det individuella 

skapandet tänker jag inte dra några slutsatser kring någon av dessa skapandeformer som mer 

eller mindre ”användbar” inom bildämnet. 

Något som däremot kan vara värt att reflektera kring, som blivande lärare, är att nästan alla i 

en grupp av tio sagt att de föredrar individuellt skapande. Detta tror jag, som tidigare nämnt, 

hänger ihop med känslan av ägande i relation till ”sitt verk”, och är kanske därför något som 

borde utforskas vidare. I samtalet med Nina och Mikael diskuterade vi känslan av gemensamt 

ägande, något jag tänker skulle kunna vara en nyttig kontrast till det enskilda. 
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Mikael tog som exempel upp en diktsamling han varit medverkande i och sa att i den boken 

kände han ett gemensamt ägande på grund av att de jobbat så nära inpå varandra och påverkat 

varandras ”delar”. Det förde mina tankar till den ”förstudie” jag gjorde med två 

klasskamrater, där vi utforskade kollektiva estetiska arbeten och ”ritade vidare” direkt på 

varandras bilder. I slutändan blev vi både besvikna och upprymda av metoden, men också 

mycket nöjda med en bild - den som nog alla påverkat lika mycket. Detta tänker jag kan vara 

något värt att testa och öva på inom bildämnet, att försöka hitta former för gemensamt ägande 

- och där också motivationen. 

9 Slutdiskussion

Ifall undersökningen skulle fortgå skulle jag vilja jobba vidare med upplevelsen av ägande, att 

närmare undersöka det och tydligare anknyta till motivation och kreativitet. Det vore också 

intressant att utforma en ny kollektiv metoddel där alla deltagare träffas, ger feedback och 

umgås under skapandets gång för att se ifall det påverkar känslan av ägande. Det skulle kunna 

vara intressant att öppna upp för ett annat typ av kollektivt arbete, där man, i likhet med det 

Miro Sazdic skriver i sin text, ”släpper kontrollen”.31

Något ytterligare som inte fått plats i undersökningen men som intresserat mig är att jag i 

bearbetningen av det empiriska materialet tyckte mig kunna urskilja att gruppens 

formuleringar kring kollektivt skapande var väldigt ”upphöjande”. Det verkade som att 

gruppen generellt talade mer positivt om det kollektiva skapandet och beskrev det som något 

”större” och ibland rent av bättre än det individuella skapandet - och ändå sa nästan alla i 

gruppen att de föredrog enskilt skapande. Det var detta tankesätt som från början fick in mig 

på denna undersökning, då jag som tänker högt om det kollektiva och ser mig själv som 

någon som gillar att skapa tillsammans, från början ändå ville göra mitt examensarbete 

individuellt genom att göra en helt egen bok, utan andras inverkan och åsikter. 

Jag menar självklart inte att det är så svart eller vitt, att antingen ”är man en sån” som dras till 

kollektivt skapande eller ”en sån” som föredrar individuellt skapande, men det jag tyckte var 

intressant var att gruppen svarade och diskuterade på ett sätt där det, rent språkligt, tycktes 

 Sazdic, Miro (2015) s. 15931
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som att de uppfattade det som lite ”fult” eller skämmigt att föredra det individuella eller 

erkänna att de känner ett ägande, vilket jag tolkar som att man anser att man borde vilja arbeta 

fritt, öppet och kollektivt. 

I detta har mina tankar gått till den kapitalistiska individualismen som jag upplever i hög grad 

påverkar och i viss mån styr oss i Sverige idag. Inte minst i skolan med det entreprenöriella 

lärandet instiftat i styrdokumenten, och idén inom reklam och sociala medier om att hela tiden 

fokusera på och förverkliga sig själv. Samtidigt verkar det finnas en föreställning om att detta 

är något dåligt, och att det finns andra samhällsströmningar som värnar om just det kollektiva. 

Detta skulle jag tycka vore intressant att fördjupa mig i, en annan gång. 
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