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Abstract 

This work analyzes the performance act walking in the video work of Francis Alÿs, a Belgian 

artist living in Mexico City. The aim of the analysis is to find out the meaning and purpose of 

using walking as a central theme in art video. I chose three art videos from Alÿs’ public 

domain videos and those shown at Gothenburg International Art Biennale 2011. As a method 

of investigation I used content analysis to explore mutually exclusive categories in search of 

the construction and meaning of the video art. I related the final themes to the context in 

which these art videos were made. Finally the videos were investigated with comparative 

analysis. The four recurring themes found in the three art videos are “movements, space, time 

and subject”. Each of them is related to the art theme walking.  

The result indicates that walking is a multifaceted art construction. Walking 

defines and creates fictive rooms and borders. It expresses a kind of resistance because it 

implicates the possibility to cross and negotiate borders. Walking also expresses the 

possibility to create and construct new human spaces for living. It implicates a possibility to 

exceed the borders constructed by other human beings and to examine and exceed the borders 

set by ourselves, physiologically and mentally. The result also implicate that the performance 

can be seen as a sculptural, architectural form, a spatial work of art in spite of the moving 

presentation of pictures it gives.  

Furthermore I have criticised the method I have chosen when it comes to 

translation from moving picture to language, from the direct performance view to the 

filmmaker’s view and the view of the audience. The method of analysis is problematic when 

it comes to encoding and investigation of mutually exclusive categories.   
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1. INLEDNING 

Våren 2011 ställde Francis Alÿs ut på The Museum of Modern Art (MoMa) New York. Jag 

hade då möjlighet att se denna utställning som var en fascinerande kombination av 

videokonstverk (filmad performance), teckningar och fotografier. Tema var ofta repetitiva 

och/eller framåtriktade rörelser med människor och föremål i olika miljöer, oftast urbana.  

Alÿs föddes 1959 i Antwerpen, Belgien och lever sedan 1986 i Mexico City 

samt är mexikansk medborgare.  Han har en bakgrund som arkitekt och hans verk varierar 

avsevärt både i storlek och genom användning av olika medier.1 Han använder performance, 

video, målning, teckning, fotografi, text och tredimensionella objekt. Med hjälp av dessa kan 

han presentera och cirkulera bilder, händelser, berättelser och allegorier. Ett återkommande 

tema är vandring i olika miljöer, framförallt urbana miljöer (Mexico City, New York, London 

m.fl.) men även miljöer såsom stränder, hav och öken.2     

I mitten av 1990-talet bidrog nya teorier om representation (hur konst 

föreställer, representerar, konkreta företeelser) och tekniskt utvecklade medier (video, dator 

etc.) till nya former av uttryck hos arkitekter. Uttrycken inkluderade installationer och 

websidor. Tre konströrelser, Arte Povera, processkonst samt konst-och-teknologi, påverkade 

arkitekters tänkande och produktion. Dessa konströrelser inspirerade arkitekter till att använda 

digitala uttrycksformer och till att ”dematerialisera” det arkitektoniska bildobjektet.3 Alÿs har 

beskrivit att hans konstnärliga utveckling inneburit att han har lämnat det som arkitekter 

traditionellt förväntas utföra. Istället för att lägga till element i den urbana miljön arbetar han 

med att absorbera vad som finns där eller med negativa rum, hål, mellanrum och tillfälliga 

element.4 Under de senaste 20 åren har Alÿs dokumenterat sina performance i form av vykort 

som också har blivit en möjlighet att distribuera egna verk. Vykorten har använts som en form 

av ryktesspridning, information, inför framförande av performance. Alÿs har också använt 

ryktesspridning som ett immateriellt arbete, en icke-filmad performance.5 Han iscensatte detta 

i London 2005 som en illustration över en berättelses resa. Tanken var att sprida berättelser 

 
1 K-E Schöllhammer, “A Walk in the Invisible City”, Know Techn Pol, 2008, No. 21, s 143-148 
2 D Pinder, “Errant paths: the poetics and politics of walking”, Environment and Planning D: Society and Space, 

2011, Vol. 29, s 672-692 
3 T Tierney, “Formulating Abstraction: Conceptual Art and the Architectural Object”, Leonardo, 2007, Vol. 40, 

No. 1, s 51-57 
4 K Biesenbach & C Starke, ”Francis Alÿs: A to Z”, Francis Alÿs. A Story of Deception, ed. M Godfrey et al., 

2010, s 35-43  

5 Pinder 2011, s 681  
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till platser, sätta idéer i rörelse och genom detta påverka platser. 

I Francis Alÿs videokonstverk återges genomgående förflyttningar, ofta med 

fokusering på vandrande människor i stadsmiljöer, men även förflyttningar med fordon såsom 

bilar och båtar eller av materia i form av t.ex. sand, metallbitar, konstföremål och vatten men 

där den förflyttande människan är i fokus. Mark Godfrey, konsthistoriker, kritiker och curator 

på Tate Modern, menar att Alÿs i sina verk konfronterar hemlöshet och misslyckanden med 

moderniserande program i Latinamerika (i aspekten förbättrade sociala, ekonomiska och 

teknologiska villkor), gränskonflikten i Israel/Palestina och immigrationsvägarna mellan 

Afrika och Europa.6 

Flera av Alÿs videokonstverk kan beskrivas som loopade, samma korta 

handlingssekvens repeteras gång på gång till filmen är slutförd. Konstnären Loulou Cherinet 

som också arbetar med denna typ av visuell förskjutning i loopade konstfilmer menar att den i 

motsats till den linjära och traditionellt berättande filmen kan beskrivas som ett sätt att stoppa 

tiden.7 Genom att händelseförloppet stoppas upp och återgår till filmsekvensens början gång 

på gång berättar filmen inte vad som händer sedan utan stannar så att säga i tiden, i en 

avgränsad tidspassage.  

Vad står då förflyttningar och vandringar som konstnärligt innehåll för? Varför 

är de centrala och återkommande i Alÿs videokonstverk? Min frågeställning är följande: 

Vilken konstnärlig betydelse kan vandringar och förflyttningar ha i videokonstverk, i detta fall 

i Francis Alÿs produktion? Syftet med denna undersökning är att problematisera och 

undersöka den konstnärliga betydelsen av förflyttningar och vandringar i ett antal utvalda, 

specifika videokonstverk, i detta fall av Francis Alÿs. 

Walking, vandring, är ett återkommande tema i Francis Alÿs videokonst men är 

också ett återkommande tema i performance och processkonst under 1900-talet. Walking som 

konstnärligt tema beskrivs i del 2.2. Min hypotes är att det konstnärliga begreppet walking 

kan referera till ett flertal företeelser och tolkningar. Jag har utifrån detta undersökt vad det 

refererar till genom analys av ett antal utvalda, specifika videokonstverk av Francis Alÿs.  

 

 
6 M Godfrey, “Politics/Poetics: The Work of Francis Alÿs”, Francis Alÿs. A Story of Deception, ed. M Godfrey 

et al., 2010, s 9-33 
7 Hillarp Katz, Radha, Sara Lorentzon, Edi Muka & Mia Christersdotter Norman, “Loulou Cherinet ”Testaments 

Betrayed””, ed. Röda Sten Konsthall, 2011 
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Jag har använt deskriptiv innehållsanalys för att analysera tre videokonstverk och 

sammanställt resultatet för att kunna besvara min fråga.8  

Deskriptiv innehållsanalys används för att kunna identifiera temata och hitta 

mönster i undersökta material. Eftersom syftet med mitt arbete var att problematisera och 

undersöka vad walking i ett antal utvalda videokonstverk har för betydelse konstnärligt valde 

jag denna metod. Temat som skulle undersökas var vandring, walking och deskriptiv 

innehållsanalys kunde användas för att 1) identifiera ett eller flera temata. Deskriptiv 

innehållsanalys kan även användas till att identifiera andra temata i videokonstverken som i 

sin tur kan ha betydelse för tolkningen av walking. Deskriptiv innehållsanalys kan också 

användas för 2) bearbetande av en större mängd data medan semiotisk metod kan vara mer 

lämpad för en mindre mängd data.9 Deskriptiv innehållsanalys är en från början kvantitativ 

metod och den kan därför vara otillräcklig vad gäller att analysera materialets underliggande 

symbolik men metoden har även använts 3) kvalitativt med fördelen att man kan upptäcka 

mönster som annars är svåra att upptäcka. I metodens slutfas ingår att framkomna data ska 

bearbetas för att betydelse och mening ska tillfogas analysen. Jag har valt att använda 

metoden kvalitativt eftersom det är mer adekvat med tanke på frågeställningen.10 Deskriptiv 

innehållsanalys har också fördelen att den kan användas för 4) analys av både bild, film, talad 

och skriven text samt bakgrundsmusik. Alla dessa faktorer ingår i och har betydelse i 

tolkningen av videokonstverk så även detta gjorde att metoden verkade vara lämplig att 

använda.  

Videokonstverken innehåller en mängd snabbt processade, föränderliga bilder med en mängd 

detaljer att uppmärksamma vilket innebär att mängden faktorer att analysera är många och 

kan vara svårgripbara. Skillnaden mellan att uppfatta och bearbeta faktorer i en statisk bild 

och ett rörligt videokonstverk är stort. Därför ansåg jag mig behöva en analysmetod som 

kunde användas för att fånga upp och bearbeta ett relativt stort material med många intryck. 

Jag har i början av analysen arbetat med att förutsättningslöst nedteckna vad jag har sett i de 

utvalda videokonstverken för att på så sätt kunna kartlägga så mycket som möjligt av 

innehållet. Innehållet har nedtecknats med ord som bär information om företeelser i det  

 
8 J Waters, Content Analysis, http://www2.capilanou.ca/programs/psychology/students/research/content.html 

20111109 

9 Ibid, ;G Rose, Visual Methodologies, 2012, s 81-104, 7, 9, 55, 77, 151; E Taylor-Powell & M Renner, 

Analyzing Qualitative Data, 2003 
10 P Mayring,”Qualitative Content Analysis”, Forum: Qualitative Social Research, 2000, Vol. 1, No. 2, s 1-11. 
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aktuella videokonstverket. Innehållet hade kunnat nedtecknas med fullständiga satser men jag 

har valt ett mer koncentrerat sätt för att materialet ska bli överskådligt att redovisa. Jag har 

också under bearbetning och tolkning av materialet fortlöpande sett vad Alÿs har producerat i 

övrigt, vad som har skrivits om hans konst, vad som skrivits om performance, om walking och 

om publikens betydelse avseende tolkningsprocessen. Jag har successivt arbetat igenom  

materialet med innehållsanalys i fyra steg. Resultat har därefter fortsatt analyserats i 

diskussion av respektive videokonstverk separat och i en komparativ analys där 

videokonstverken jämförts. De fyra stegen innebar att jag 1) såg igenom videokonstverken 

flera gånger och nedtecknade innehållet. Därefter 2) kodades innehållet till kategorier. 

Metoden innebar att det innehåll som kunde kodas till mer än en kategori kodades vidare till 

det endast kunde tillhöra ett av återstående temata.11 Därför genomförde jag ytterligare 3) 

kodning. I sista steget genomfördes den 4) slutliga kodningen till de temata och mönster som 

successivt hade uppstått.  

Materialet som användes var internetpresenterade videokonstverk av Francis 

Alÿs, producerade under åren 1991 till 2010, samt videokonstverk presenterade på Göteborgs 

Internationella Konstbiennal 10 september till 13 november 2011 med temat ART IN A TiME 

OF CREATiVITY FEVER. Videokonstverken visades dels på Röda Sten Konsthall, Göteborg 

och dels på Nordiska Akvarellmuséet, Skärhamn. 

Först såg jag de videokonstverk som fanns utlagda på Alÿs hemsida på internet. 

Därefter besökte jag Röda Sten Konsthall, Göteborg för att se Francis Alÿs videokonstverk 

Childrens games från 2010.12 Jag såg även det animerade videokonstverket Time is a Trick of 

the Mind från 1998 som visades på Nordiska Akvarellmuséet, Skärhamn.13 Videokonstverket 

Childrens Games (2010) valdes för att jag hade sett det i utställningsmiljö. Videokonstverket 

Time is a Trick of the Mind (1998) valdes också för att jag hade sett det i utställningsmiljö och 

för att det är animerat – dvs. en annan uttrycksform än vad som användes i övriga tillgängliga 

videokonstverk. Bland de videokonstverk som visas på Francis Alÿs hemsida på internet 

valde jag Magnetic Shoes (Zápatos Magnéticos) från 1994.14 Anledningen till att jag valde  

dessa tre videokonstverk var att jag önskade en spridning, dels avseende produktionernas 

 
11 Waters 2011; Taylor-Powell & Renner 2003; Rose 2012; Mayring 2000 
12 U Sten (ed.), PANDEMONiUM. Art in a Time of Creativity Fever, 2011 
13 MEXIKO – POESI & POLITIK Modern och samtida konst på papper och animationer, Nordiska 

Akvarellmuseéts utställningskatalog, 2011 
14 F Alÿs, Public Domain Videos. http://www.francisalys.com/public.html 201110  
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tidsperioder och dels avseende den kontext jag såg verken i. På så sätt hoppades jag kunna 

variera tid och kontext för att öka möjliga infallsvinklar och tolkningar. Tanken var också att 

se om videokonstverk från varierad tid och kontext hade gemensamt tema.  

Litteratur, artiklar och internetkällor hämtades främst genom 

universitetsbibliotekets databaser Academic Search Elite, IIPA – International Index to 

Performing Arts, Google Scholar men även genom Google. Jag har även använt litteratur som 

fanns tillgänglig på de besökta utställningarna. 

Uppsatsen påbörjas med en definition av performance och walking. Detta har 

genomförts för att ge en bakgrund till videokonstverkens innehåll och för att kunna sätta in 

dem i en större kontext. Därefter följer en beskrivning av de tre utvalda videokonstverken och 

sedan en deskriptiv innehållsanalys av varje videokonstverk separat. Efter det följer en 

komparativ analys som redovisar gemensamma företeelser och diskuterar dessa mot 

litteraturen. Slutligen följer en sammanfattning av den deskriptiva innehållsanalysens resultat 

och slutreflektion. Efter litteraturförteckning och bildbilaga följer en bilaga där 

arbetsprocessen redovisas. Anledningen till att denna finns med är att läsaren ska kunna följa 

arbetsgång och tolkningsprocess mer i detalj.  

 

2. DEFINITION AV PERFORMANCE OCH WALKING I KONSTSAMMANHANG 

Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till de konstnärliga uttrycksmedel som används i de 

analyserade videokonstverken. 

 

2.1 Performance 

Under 1960-talet såg konceptkonstnärer konst som uttryck för ett större socialt och biologiskt 

system. Detta omfattade vetenskap, musik, performance och lingvistik såväl som arkitektur. 

Arkitekturens uttryck kunde verka genom flera register varav ett register var materiellt.15  

Performance kan sägas vara en konceptuell konstart där gränserna mellan konstnär, det 

konstnärliga uttrycket och publiken är oklara. I en performance agerar konstnären fysiskt 

enskilt eller tillsammans med andra personer för att i ett händelseförlopp uttrycka en 

konstnärlig akt. Performance är gestaltning av ett uttryck, en aktivitet inför publik där 

konstnären själv ofta är aktör. I en performance kan det finnas spänningar mellan politiska, 

sociala och teatrala uttryck. En performance inte bara återger utan påverkar också kontexten 

där den uppförs genom att själva utförandet sker i en realistisk situation. En människas  

 
15 Tierney 2007, s 52  
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aktivitet påverkar alltid kontexten i en eller flera aspekter, samverkar med och förändrar 

situationer och omgivningar. 

Phil Smith är professor i sociologi, Center for Cultural Sociology, Yale 

University, New Haven och har skrivit böcker och artiklar inom social och kulturell teori samt 

kulturell sociologi. Han har beskrivit hur performance kan ses som ett uttryck av aktiva sinnen 

som relateras till omgivningen. Innehållet i denna relation är kroppar som även i vila är i 

rörelse genom t.ex. ögonrörelser. Dessa mindre rörelser förstärks i gåendet. Det utförande  

subjektet kan sägas ha en kollektiv subjektposition och strategierna hos performansen, hos 

själva mediet, utförandet, sätter ett flertal berättelser och perspektiv i rörelse.16   

 Kahana, professor i filmstudier på New York University, har speciellt intresserat 

sig för dokumentär- och avantgarde film samt kulturteori. Han menar att performance som 

videokonst kan ses som en återskapande företeelse (reenactment) på samma sätt som 

dokumentär, narrativ och etnografisk film samt installationskonst kan vara. Fakta och 

företeelser presenteras på ett personligt sätt och kan återskapas i en ny form. Kahana menar 

att det dokumentära draget har betydelse i konstruktionen av en social fantasi.17 Videokonst är 

en konstform baserad på elektroniska upptagningar av ljud och bild och har blivit ett sätt att 

dokumentera performance. Ett återskapande av performance genom videokonst är både en 

temporal och en spatial process som utförs bokstavligt och som täcker ett socialt avstånd 

mellan två eller flera personer. Det sociala avståndet kan vara mellan performanceartisten och 

åskådare på plats men även mellan filmare och artist och mellan artist och videokonstverkets 

publik.18 Kahana menar vidare att det kan vara mycket svårt att separera faktiska aktioner från 

performance och diskuterar detta utifrån lingvisten Ferdinand de Saussures termer ”signified” 

och ”signifiers”. Det innebär att det är komplicerat att separera ”det utpekade, betecknade” 

(det symboliska innehållet) från ”det utpekande, betecknande” vare sig det gäller 

performance, dokumentär eller videokonst. Han utvecklar även sitt resonemang till att 

dokumentärt återskapande vare sig detta gäller videodokumentation av performance eller 

dokumentärt filmande av faktiska situationer kan ses som ett sätt att ställa frågan ”-och vad  

 

 
16 P Smith, “Actors as Signposts: a Model for Sitebased and Ambulatory Performances”, NTQ 25:2. Cambridge 

University Press, 2009, s 160, 165 
17 J Kahana,”Introduction: What now? Presenting Reenactment”, Framework 50, Spring & Fall 2009, Nos. 1 & 

2, s 50, 53, 54, 58 
18 Ibid 
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händer nu/vad kommer att hända nu?” och därför inte enbart är ett återblickande.19 I nuet, när 

man som åskådare av ett videokonstverk med en filmad performance, ser en situation, är 

denna filmad tidigare, i ett ”då” och är därigenom ett återblickande. Eftersom åskådaren då 

befinner sig i ett ”nu” som beskriver ett ”då” vet han/hon att även en framtid har hunnit 

passera som inte är sedd ännu i videokonstverket. Därför finns även framtidsfrågan ”Vad 

kommer att hända nu?” med fortlöpande. 

 

2.2 Walking – vandrande 

Vandrandet som företeelse ägnas alltmer uppmärksamhet i sociala, kulturella och geografiska 

studier såväl som i konstnärliga och kulturella utföranden. Vandrandet som konstnärligt 

utförande kan ge sinnesupplevelser och kunskap om rymd, yta och områden samt ge 

möjlighet till reflektioner om landskaps och kroppars ömsesidiga konstitution. Vandringen är 

både ett spatialt och temporalt utförande. Den ger möjlighet att finna mening i och fascineras 

av platser.20 Vandring kan ses som ett sätt att mobilisera konst utanför specialiserade arenor. 

Ursprunget kan relateras till 1920-talets avant-gardekonstnärer, speciellt dadaister och 

surrealister som framförde konstnärliga akter inför publik under begreppet anti-konst, men 

även till 1960-talets koncept- och jordkonstnärer som ägnade sig åt performance, upplevelser 

och händelser.21 Jordkonstnärer genomförde konstnärlig gestaltning i naturmaterial såsom 

jord, torv, stenar etc. utomhus eller i konsthallar. Själva utförandet och genomförandet kunde 

filmas som en performance.  

Det finns egentligen ingen enhetlig teori om walking utan snarare en 

medvetenhet om dess existens. Det kan mer ses som en attityd där man är medveten om vad 

som händer i periferin samtidigt som man kan vara helt absorberad av sina tankeprocesser. 

Walking, med sitt förhållandevis långsamma förflyttningssätt kan också ses som en sorts 

motstånd i vår speedade kultur. Det kan också ses som ett omedelbart sätt att interagera med 

och kanske interferera med, påverka, en given kontext.22 Det kräver inga speciella 

arrangemang utan kan användas på ett omedelbart och direkt sätt. Walking är också ett 

naturligt sätt att påverka kontexten eftersom det är ett grundläggande mänskligt 

förflyttningssätt. 

 
19 Ibid  
20 Pinder 2011, s 672, 676 
21 Ibid, s 675 
22 Biesenbach & Starke 2010, s 41 
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3. BESKRIVNING AV DE TRE VIDEOVERKEN 

 

3.1 Magnetic Shoes (Zápatos Magnéticos), Havana, Kuba, 1994 

Under den femte Havannabiennalen tog Alÿs på sig magnetiska skor och  

vandrade på gatorna, samlande metallskräp. Med varje ny vandring inkorporerades 

den nya omgivningen bildligt genom att metallskräpet på de olika gator där Alÿs vandrade 

fastnade på de magnetiska skornas sulor.23  

Magnetic Shoes inleds med barn som kastar metallbitar på de magnetiska 

skorna, tar bort metallbitarna och kastar dem igen. Därefter påbörjas vandringen på gator i 

Havanna. Vandrarens skor drar till sig metallskräp under vandringen, vandraren visslar och 

går förbi hus, cyklar, bilar och havshorisont. Kamerans fokus ligger på skor och ben. 

Vandraren tystnar när bildfokus skiftar till att filma vandrarens skugga som följer skornas 

rörelser. Därefter ses vandraren gå in i ett hotell där också hotellskylten filmas. Filmen 

avslutas med en text där information om melodins namn kan läsas: ”Denis” och namnet på 

visslaren. Därefter filmas ett sista steg på gatan där ena skon skrapas mot marken, tappar en 

metallbit och sedan försvinner ur bildfokus. 

 

3.2 Childrens Games, Chateau du Sables, 2010 

Childrens Games finns i flera inspelningar från olika år, på olika platser och med olika  

tidslängd. Sedan 2008 har Alÿs arbetat med detta projekt som en hyllning till barns  

lekar och lekarnas likartade uttryck och innehåll tvärsöver generationer, kontinenter och  

civilisationer. Lekarna kan ses som en form av ursprungliga ritualer, men även som barnets 

insamling av sociala repertoarer.24  

 Childrens Games inleds med att kameran filmar hur en cirkellinje dras med 

spade i sanden. Därefter följer bildfokus på spadar, händer, sand och fötter när tre barn gräver 

längs med cirkelmarkeringen och öser sanden in mot mitten av cirkeln. Spadarna plattar 

rytmiskt till sanden. Bildfokus flyttas till hav och vågor och därefter till ben, spade, vågor och 

toppen av den formade sandhögen. Tidvatten filmas som successivt höjs och sköljer in i 

vallgraven runt sandhögen. Vattnet eroderar sandhögen alltmer och barnen försöker rädda den 

med händerna.  

 
23 F Alÿs & C Medina, ”Entries”, Francis Alÿs. A Story of Deception, ed. M Godfrey et al., 2010, s 146, 147; 

Alÿs 201110, Public Domain Videos 
24 Ibid, s 164, 165; Sten 2011, s 8, 9 
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De står på sandhögen, trampar ner den till slut och springer därifrån när vattnet sköljer bort 

det sista av sandhögen. Bildfokus läggs slutligen på vågorna och videokonstverket avslutas. 

Childrens Games innehåller ca 4 minuters arbete med byggande och 2 minuters sjunkande. 

Denna avgränsade tidsperiod cirkuleras under 58:44 min. 

 

3.3 Time is a Trick of the Mind, La Colección Jumex, Mexico, 1998 

Time is a Trick of the Mind visar två identiska, parallella projektioner av en man som går 

längs ett oändligt järnstaket och för en käpp mot dess galler och stolpar. Videokassettbandens 

hastigheter ändras under tiden filmerna visas och filmbilden blir alltmer osynkroniserad vilket 

leder till att de tecknade linjerna blir alltmer dubblerade och får ett vibrerande uttryck.25 

Varierade rytmer uppstår och de symboliska gränserna för egendom och för gränsen mellan 

det allmänna och det privata lyfts fram. Alÿs har också poetiskt beskrivit att i pinnens lek mot 

stadens arkitektur uppstår stadens musik. 26       

 

4. DESKRIPTIV INNEHÅLLSANALYS AV VARJE VIDEOKONSTVERK 

 

4.1 Videokonstverk Magnetic Shoes 

Den deskriptiva innehållsanalysen genomfördes genom att jag 1) såg igenom 

videokonstverket Magnetic Shoes flera gånger och nedtecknade innehållet. Det som 

nedtecknades angående innehållet finns beskrivet i bilaga med arbetsmaterial. Därefter 2) 

kodades innehållet till kategorier. De kategorier som då uppstod var ”vandring, rörelser, 

subjekt, samla/dra till sig, avlägsna/lämna, element, plats, urbant, text, ljud, bildfokus”. Det 

innehåll som kunde kodas till mer än en kategori numrerades för att kunna 3) kodas vidare. I 

sista steget genomfördes den 4) slutliga kodningen till temata och mönster som successivt 

hade uppstått. Följande temata framträdde: rörelser, subjekt, samla/dra till sig, 

avlägsna/lämna och rum/plats. Varje steg beskrivs i bilaga med arbetsprocess. Där beskrivs 

också det innehåll som finns i varje tema och som har använts i den analys som följer. 

Det som vid en första anblick ses som rörelser i form av vandring visade sig 

innehålla ett flertal olika förflyttningar såsom att köra, kasta, cykla och även föremål 

associerade med förflyttning, såsom sko och metallsula. Videokonstverkets text som beskrev 

agentens aktiviteter och titeln uttryckte rörelser i form av walking. Det blev även tydligt att  

 
25 Nordiska Akvarellmuseéts utställningskatalog 2011 
26 Alÿs & Medina 2010, s 64, 65 



 10 

förflyttningarna kunde beskrivas med rörelseriktningar såsom motrörelse, korsa, passera, 

möta, frånrörelse och medrörelse.  Dessa hade speciell betydelse i beskrivning av den  

rumsliga kontexten och platsen, space. Genom rörelsernas riktningar skapades 

videokonstverkets arkitektoniska rum.  

Subjektet var här framförallt agenten, i detta fall performanceartisten själv. Det 

var han som bar de magnetiska skorna och genomförde vandringarna men som också visade 

skorna och en kort sekvens kommunicerade med andra subjekt, i detta fall barn. Han mötte  

även ett fåtal andra vuxna under sin vandring. Subjektet var inte identifierbart eftersom 

bildfokus aldrig låg på ansiktet utan nedanför, framförallt på ben och fötter, på gåendets 

repetitiva rörelse. Jag anser att valet av bildfokus gav intrycket av att huvudet ”saknades” men 

det gav även intryck av att ett neutrum skapades, en representant för en grupp eller för 

mänskligheten, beroende på hur man tolkade detta. Agenten, subjektet, visslade under 

vandringen en melodi som definierades i den avslutande texten som ”Denis”. När jag sökte 

efter melodin på internet framgick att ”Denis melody city strolling” är en melodi ofta använd 

som rington i telefon. Ytterligare sökning gav information om att Saint Denis var biskop i 

Paris och är stadshelgon för staden. Biskopen levde under 200-talet e.v.t. Enligt legenden 

halshöggs biskopen men tog upp sitt huvud och vandrade 10 kilometer, predikande.27 Denis 

kan också härledas till Dionysos, en grekisk natur- och fruktbarhetsgud, särskilt associerad till 

vin, rus och extas. Jag ser det som att biskopens vandring kan vara en illustration över 

motstånd trots fysisk omöjlighet. Vandringen kan också ses som ett motstånd mot att inte få 

tänka fritt, som ett motstånd mot tanke- och idégränser. Man kan också reflektera kring detta 

utifrån ett”Dionysosperspektiv”. Då blir vandringen bekymmerslös och omedveten. Man 

skulle kunna se visslandet som uttryck för att vara bekymmerslös, att vandra genom tillvaron 

och samla det som råkar komma i ens väg. Det skulle också kunna innebära att om man inte 

tänker kan man korsa gränser, röra sig fritt och omedvetet men kanske också hänsynslöst.   

Magnetskorna var genom bildfokus centrala i verket och drog till sig 

metallskräp under vandringen. Under en del av videokonstverket kunde man även se hur 

subjektets skugga följde skorna tätt, ”magnetiskt”. Subjektet vandrade till synes 

bekymmersfritt visslande och samlade metall utan ansträngning. Detta kanske kan ses som en 

politisk konnotation till ”den som samlar på sig”.  

I slutscenen lämnade skon ifrån sig en metallbit som blev liggande på vägen.  

Det skulle kunna tolkas som att endast en liten del av det insamlade, som i sig kan associeras 

 
27C Murray, St. Denis, http://www.newadvent.org/cathen/04721a.htm  20111112 
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till ägande, lämnades.  

Rummet definierades, genom vandringen, rörelserna, med urbana element såsom 

gata, trottoar, parkeringsplats, trafik etcetera. Vid något tillfälle kunde även hav och horisont 

ses på avstånd såsom en öppning till ett annat rum.  

 

4.2 Videokonstverk Childrens Games  

Den deskriptiva innehållsanalysen genomfördes genom att jag 1) såg igenom  

Videokonstverket Childrens Games flera gånger och nedtecknade innehållet. Det som 

nedtecknades angående innehållet finns beskrivet i bilaga med arbetsmaterial. Därefter 2) 

kodades innehållet till kategorier. Dessa kategorier uppstod: ”rörelser, subjekt, element, tid, 

gräns, samla, avlägsna, ljud, text, bildfokus”. Det innehåll som kunde kodas till mer än en 

kategori numrerades för att kunna 3) kodas vidare. I sista steget genomfördes 4) den slutliga 

kodningen till temata och mönster som successivt hade uppstått. Det som slutligen framkom 

var följande temata: rörelser, subjekt, rum och tid. Varje steg beskrivs i bilaga med 

arbetsmaterial. Där beskrivs också det innehåll som finns i varje tema och som också har 

använts i den analys som följer. 

 I videokonstverket Childrens Games förekom inte vandring i aspekten rörelse 

framåt utan subjekten gick sidledes, cirkulerade grävande kring den alltmer växande 

sandhögen och sprang slutligen i den avslutande bildsekvensen. Övriga rörelser handlade 

framförallt om uppbyggande och nedrivande aktivitet som signalerades genom aktiviteterna 

”bygga, rita, trampa, rasera, förstärka, arbeta, gräva, lämna, rädda, göra, kasta och platta”. 

Några av dessa aktiviteter var inte knutna till subjekt i rörelse utan till objekt i rörelse. Det var 

företeelserna ”vågbrus, sjunka, fylls, erodera och spola bort”. 

 Subjekten var tre pojkar i aktivitet. Bildfokus låg på händer, fötter och spadarnas 

aktivitet. Pojkarna var anonyma eftersom deras ansikten inte hade filmats. Jag har tolkat detta 

som att bildfokus inte implicerar individer utan snarare barn som grupp. Verkets titel 

Childrens Games kan också referera till barn som grupp. 

 Det yttre rummet utgjordes i detta videokonstverk av ”vågor, hav, sand, 

sandstrand, horisont och ljudet av vågbrus”. Det inre rummet som subjekten rörde sig kring 

skapades av subjektens rörelser i form av att en cirkellinje ritades och en vallgrav grävdes i 

linjen som omgav mitten med sandhögstoppen. Det yttre rummet registrerades genom att 

videokameran filmade det som fanns i kontexten och det inre rummet, kring sandhögen, 

skapades av subjekten, genom deras rörelser.  



 12 

 Tiden uttrycktes i det rytmiska grävandet, i gåendet och i tillplattande rörelser 

som skapade ett repeterande, cirkulerande och loopat mönster. Jag tänker att det skulle kunna 

uttrycka livets cirkulerande skeden – dagar, månader, veckor och år. Den linjära tiden, som 

pekar framåt mot det kommande livet skulle kunna illustreras med hur barnen håller ut och 

fortsätter byggandet. Tidvattnet, som kan konnoteras till tidens gång, eroderar och spolar bort 

sandbygget. Till slut återstår inget av det nedlagda arbetet och kontexten återförs till 

ursprungligt status. Den tidsmässiga loop av videokonstverkets sekvenser med repeterat 

skapande och utplånande skulle kunna vara en metafor för arbete, det oförtröttliga och 

repetitiva i den mänskliga existensen. 

 

4.3 Videokonstverk Time is a Trick of the Mind 

Den deskriptiva innehållsanalysen genomfördes genom att jag 1) såg igenom 

videokonstverket Time is a Trick of the Mind flera gånger och nedtecknade innehållet. Det 

som nedtecknades angående innehållet finns beskrivet i bilaga med arbetsmaterial. Därefter 2) 

kodades innehållet till kategorier. De kategorier som uppstod var ”tid, subjekt, vandring, 

rörelse, gräns, bildfokus, ljud, text, plats, element”. Det innehåll som kunde kodas till mer än 

en kategori numrerades för att kunna 3) kodas vidare. I det sista steget genomfördes 4) den 

slutliga kodningen till temata och mönster som successivt hade uppstått. Det som kvarstod var 

följande temata: rörelser, subjekt, rum och tid. Varje steg beskrivs i bilaga med 

arbetsmaterial. Där beskrivs också det innehåll som finns i varje tema och som också har 

använts i den analys som följer. 

Den korta återkommande videosekvensen i videokonstverket Time is a Trick of 

the Mind innehöll ett mycket begränsat material. Subjektet vandrade utefter ett oändligt 

järnstaket med ett oändligt upprepande ljud som uppstod genom pinnens rörelse mot staketet.  

Rörelsen var i en aspekt stillastående eftersom kontexten var oförändrad, endast subjektets 

ben kunde ses i rörelse. Staketet passerades men var ändå exakt likadant i varje sekvens vilket 

både gav ett intryck av stillastående och av att själva staketet var på glid likväl som att 

subjektet var i rörelse. Alÿs har beskrivit hur den första idén till ett projekt ofta skapades 

under en vandring och han liknade sin position vid hur en förbipasserande försöker att placera 

sig själv i en rörlig omgivning.28 Rörelsen var ”längs med” och korsade aldrig gränsen som i 

detta fall var ett järnstaket. Gränsen var genomskinlig och vad som fanns bakom tycktes vara  

tänkt att ses men var ändå inte synligt mer än som aningen av en vägg. Den upprepade  

 
28 Pinder 2011, s 674 
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rörelsen med tillhörande ljud tycktes befästa och förtydliga gränsen. Dissonansen mellan de 

parallellt presenterade videokonstverken gav ytterligare intryck av en rörelse som bildades för 

att störa upprepandet och den låsta rytmiken, kanske ett sätt att störa det låsta läget, att hitta en 

öppning i gränsdragningen.  

 Subjektet i detta videokonstverk var en man som kunde ses i helbild men snett 

bakifrån. Ansiktet var inte möjligt att identifiera vilket gjorde mannen anonym eller till 

representant för en grupp. En förlängning av subjektet kunde ses i den pinne som fördes mot 

staketet. Videokonstverket var tecknat vilket gav ytterligare distans till subjektet. Jag menar 

att det tecknade kan ses som en fantasi men innehållet refererar till en dokumentär situation, 

en vanlig barnlek. Det tecknade kan dessutom associeras till barn precis som barnleken gör. 

Subjektet är här en man och det för tankarna till en vuxen man som i flera aspekter är instängd 

i en barnvärld. 

 Rummet i videokonstverket var en urban miljö med gata, hus och järnstaket. 

Subjektet befann sig rumsligt ”utanför” och husfasaden ”innanför”. Järnstaketet utgjorde 

gränsen mellan ”utanför” och ”innanför”, en gräns som markerades ytterligare genom ljudet 

från pinnen och gåendet längs med staketet.  

 Tiden uttrycktes i de repetitiva momenten, återgiven genom en repetitiv 

bildsekvens, repetitiva slag med pinnen och tidsförskjutningen i presentationen av 

videokonstverket som i sin tur skapade en oscillerande (repetitiv) konturlinje. Min tolkning av 

detta var att den oscillerande konturlinjen uttryckte en sönderfallande, fragmenterande känsla. 

Vandringen var oupphörlig med repetitiva steg. Den återkommande rörelsen tycktes ge en 

känsla av evighet men begreppet ”ägande” kunde också knytas till tid: lång tid, repetitiv tid. 

Jag menar att ägande som innehåll konnoterar ”att behålla” som i sin tur kan associeras till 

tidsbegrepp. Videokonstverkets titel Time is a Trick of the Mind beskriver tid som ett tänkt 

och konstruerat, inte ett faktiskt tema. Ägandet kan också ses som ett tidsrelaterat, fiktivt, 

tänkt ord och gränsen för ägandet i videokonstverket, staketet, kan då också ses som en 

fiktion, en konstruktion. Denna konstruktion upprätthålls genom den ljudliga markeringen och 

vandringen längs med staketet, ”a trick of the Mind”.  

 

5. KOMPARATIV ANALYS AV DE TRE VIDEOKONSTVERKEN 

I videokonstverket Magnetic Shoes tycks det urbana rummet byggas upp och definieras av 

subjektets rörelser. Subjektet rör sig i kontexten samtidigt som det formar och definierar 

kontexten. Subjektet är också i detta videokonstverk gränsöverskridande, korsar gator och 

torg i till synes fria val. Det urbana rummets gränser definieras genom rörelsen. 
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Begränsningen till ett annat rum definieras i ett ögonblick där hav och horisont kan ses på 

avstånd som en öppning till ett annat rum. Tiden är linjär genom att vandringen har en början 

och ett slut. 

 I videokonstverket Childrens Games beskriver subjekten uppbyggande och 

raserande genom cirkulära, återkommande rörelser. En rumslig avgränsning och konstruktion 

uppstår genom rörelserna kring det centrala navet, uppbyggandet och raserandet av 

sandslottet. Rörelserna är byggande, kvarhållande och uppgivande (nedtrampande). Tiden 

följer som en cirkulär loop, pågående och återkommande. 

 I videokonstverket Time is a Trick of the Mind förstärker subjektets rörelse en 

redan befintlig gräns och åskådliggör på så sätt det rumsliga binära begreppet 

”utanför/innanför”. Här bygger inte några ytterligare rörelser upp tredimensionella rum, den 

yttre gränsen för ”rummet utanför” och för ”rummet innanför” är odefinierad. Det 

arkitektoniska rummet kan inte byggas, rummet blir en ”vägg” och uttrycker som sådan 

orörlighet, ofrihet. Subjektet tycks representera mänskligheten, begränsad genom 

ägandegränsen och oförmögen att frigöra sig från denna. Subjektet protesterar genom ljudet 

från pinnen mot järnstaketet men är låst i den repeterade rörelsen och åstadkommer endast en 

starkare markering av gränsen. 

 

5.1 Subjektet som symbol för ett kollektivt begrepp – mänskligheten. 

Genomgående för alla tre videokonstverken är frånvaron av ansiktsidentitet hos de agerande 

subjekten. Bildfokus inkluderar mycket sällan ansikten. Oftast ligger fokus på övriga kroppen 

eller fokuserar hela subjektet på distans. Detta val leder till en frånvaro av identitet hos 

subjektet. Subjektet blir en representant för mänskligheten eller en representant för 

kollektivet, ett påstående om mänskligheten. Subjekten i videoverken representerar inte 

enskilda personer eller grupper utan mänskligheten som helhet. “Den kollektiva 

subjektpositionen”, menar Phil Smith, professor i sociologi, Center for Cultural Sociology, 

Yale University, New Haven, ger associationer till närvaro/frånvaro, frihet/begränsningar och 

subjektivitet/objektifiering. ”Den kollektiva subjektpositionen” kan också ge associationer till 

manligt/kvinnligt kön och villkor associerade till detta.29  

 Smith har diskuterat subjektets funktion som signpost, dvs. som utpekande, 

neutral och i viss mån kanske transparent företeelse. Subjektets funktion är då att visa på  

 

 
29 Smith 2009, s 170 
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rörelsen, kontexten och den berättelse som uppstår i performance.30 Jag menar att denna syn 

på subjektet stämmer väl överens med min tolkning av subjektets betydelse som skapare av 

ett rumsligt innehåll genom rörelsen, vandringen. Jag tolkar det som att videokonstverkens 

centrala innehåll är vad vandringen, rörelsen som sådan konstruerar skulpturalt och spatialt. 

 

5.2 Rörelse som konstruktion 

Rörelser, subjekt, rum och tid återkommer i alla tre videokonstverken. De repetitiva 

elementen i Alÿs videokonstverk är tidsrelaterade eftersom repetition konnoterar tid och kan 

sägas vara upprepad tid men kan också relateras till rörelse. Repetition av steg, vandringen, är 

ett repetitivt element liksom looparna av videokonstverkens innehåll. Den repetitiva rörelsen 

kan sägas innehålla information om tidselementen nutid, dåtid och framtid.  På så sätt skapas 

en stillastående situation konstruerad av själva rörelsen. Den pågående repetitiva rörelsen blir 

ett sätt att stoppa tiden. Subjektets återkommande rörelser kan sägas definiera och skapa 

rummet. Subjektets rörelser är den yttre ”väggen” för vad åskådaren kan se. Eftersom 

bildfokus följer dessa finns inte någon möjlighet att se utanför dessa ”rörelsegränser”. Ett inre 

immateriellt rum uppstår i två av videkonstverken, Magnetic Shoes och Childrens Games. 

Performancen i sig kan sägas definiera själva rummet.  

 Jag har i inledningen beskrivit hur Alÿs istället för att lägga till element i den 

urbana miljön (såsom en traditionell arkitekt arbetar) absorberar vad som finns där eller 

arbetar med negativa rum, hål, mellanrum och temporära element.31 Arkitektkonstruktionen i 

de materiellt tomma mellanrummen definieras av människor i rörelse. Jag menar att analysen 

visar hur Alÿs i linje med detta använder vandringen som verktyg och som material för 

konstruktion av fiktiva rum. Det spatiala rumsliga temat utvidgas och omfattar mer än det 

begränsade materiella rumsliga innehållet. En immateriell konstruktion uppstår, nog så 

realistisk.  

A Voyage is nothing but an Image of a Voyage är ett av Francis Alÿs tidiga 

videokonstverk och alluderar till Michel Foucaults essä This is not a pipe (1968), som i sin tur 

alluderar till René Magrittes Ceci n'est pas une pipe.32 Titeln på detta tidiga verk ser jag som 

en illustration till hur vandringen, walking, såsom jag har beskrivit det, kan ses som en bild av  
 

30 Ibid, s 162, 164 
31 Pinder 2011, s 682 
32 E Abaroa, “The Moment Something is Understood it Begins to Be Forgotten”,  Francis Alÿs. A Story of 

Deception, ed. M Godfrey et al., 2010, s 170 
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en skulptural konstruktion, ett rum om man så vill. Det vi ser som en rörelse, en vandring, en  

resa, kan även ses som en bild av en skulptural konstruktion, skapad av rörelsen och därför 

associeras till texten  A Voyage is nothing but an Image of a Voyage. 

 

5.3 Människan definierar rummet och skapar dess gränser – fysiskt och mentalt 

Fysiska gränser finns i många olika aspekter. Gatan/vägen kan fungera som en gräns.  

Byggnader kan fungera som avgränsningar av spatiala rum. Olika element fungerar också som  

gränser t.ex. hav och land. Människan kan definiera rummet genom att korsa gränser och 

bygga broar. Detta kan även ses uttryckt i Alÿs videokonstverk Don´t Cross the Bridge Before 

You Get to the River (2009) och Bridge/Puente (2006).33 I det första av dessa videokonstverk 

bildade barn som bar var sin båt tillverkad av en sko, en kö ut i havet mellan Marocko och 

Spanien. Den ena kön utgick från den afrikanska kontinenten och den andra från den 

europeiska kontinenten. En imaginär brygga bildades.34 I det andra av dessa videokonstverk 

inbjöds fiskarorganisationerna i Havana, Cuba och i Key West, United States, att placera sina 

båtar i linje för att forma en flytande brygga mellan länderna. Detta kunde inte helt 

genomföras eftersom fiskarna i Key West inte ställde upp i samma omfattning som fiskarna i 

Havana gjorde.35  

 Jag menar att videokonstverken kan ses som en beskrivning av de mänskliga 

villkoren, människans begränsade rörlighet i rum och i tid. De kan även upplevas som en 

berättelse om hur människan själv definierar rum och tid genom sina rörelser, sitt 

uppbyggande, nedrivande och samlande. Min tolkning är att Alÿs pekar på att människan 

själv med fiktion och tankekonstruktion skapar rum och gränser. De kan därför dekonstrueras 

och konstrueras om och om igen på samma sätt som de avgränsade filmsekvenserna loopas i 

videokonstverken. Alÿs bygger mänskliga broar, omdefinierar gränser och visar på hur de kan 

omdefinieras och omtolkas. Han påminner om hur gränsers flyttbarhet är en mänsklig 

skapelse och att det rumsliga abstrakta skapandet är en fiktiv konstruktion.   

Jag menar vidare att walking kan ses som bilden av en resa som endast begränsas av den 

mänskliga kroppens gränser. Platsen vi befinner oss på är den mänskliga kroppen som vi bär 

med oss i ett och samma ögonblick. Detta förflyttar gränserna till de kroppsliga gränserna,  

 

 
33 Alÿs & Medina 2010, s 159, 166; Alÿs, 201110 
34 Ibid, s 166; Ibid 
35 Ibid, s 159; Ibid 
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något Alÿs också har utforskat i senare videokonstverk såsom Tornado (2000-2010).36 I detta  

videokonstverk dokumenteras en aktion där Alÿs söker att nå stormens öga, det stillastående 

centrala rummet i stormen. Många av Alÿs videokonstverk involverar också jord-, luft- och  

vattenelement och människors interaktion med dessa där gränser mellan element kan upplösas 

i kaosliknande situationer.37   

Francis Alÿs har beskrivit hur rytmen i att vandra och driva omkring i sig själv 

är en sorts motstånd.38 Själva vandringen, rörelsen, är presumtivt gränsöverskridande eftersom 

möjligheten till överskridande finns i vandringen som företeelse. Gränsöverskridande finns i 

flera aspekter, från nationsgräns till mental gräns.  

Alÿs använder flera typer av performance för att undersöka hur gränser kan 

korsas. Han använder vykortsspridning som ett sätt att sprida sin konst över gränser. På så vis 

kan han påverka att den lokala placeringen (i utställningslokaler, gallerier) inte begränsar 

konstobjektet. Det kan i representerad form korsa gränser och röra sig fritt.39 Ryktesspridning 

är ett annat sätt att ge ett immateriellt verk möjligheter att röra sig fritt. Francis Alÿs har i ett 

projekt, där han har arbetat med rykten, intresserat sig för ryktets parallella cirklar av 

spridning och cirkulation. Han menar att ett”gott” rykte utvecklas och får ett eget liv i sig. Om 

ryktet möter förväntningar och spänningar aktuella i ett samhälle, på en viss plats i en viss tid, 

så kan det bli en historia som överlever den ursprungliga händelsen i sig. Ryktet kan cirkulera 

om det träffar en känselpunkt, en nerv.40 Jag ser det som att Alÿs beskrivning av rykte som 

företeelse även kan ses som en rörelse, en form av vandring, immateriell.   

 

5.4 Människan definierar rummet och skapar dess gränser – politiskt 

I videokonstverket Magnetic Shoes menar jag att Francis Alÿs beskriver en situation av 

samlande och därmed ägande. En man går genom staden och samlar på sig metall som ligger i 

hans väg. Han behöver inte anstränga sig, inte utföra något arbete utan till synes 

bekymmersfritt vandra kring. Insamlandet kräver inget tänkande, mannen vandrar sorglöst 

och visslande. Samtidigt leder konnotationen från melodins namn ”Denis” till vandring som 

plåga, en fortsatt vandring trots förlust. Jag tolkar detta som att Alÿs beskriver det binära 

samlandet, ägandet som sorglöshet och den motsatta konnotationen där samlandet är plåga  

 
36 Ibid, s 169; Ibid 
37 Godfrey 2010, s 29-31 
38 Pinder 2011, s 683 
39 Godfrey 2010, s 28 
40 Biesenbach & Starke 2010, s 40  
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och meningslöshet, som en begränsning av den fria rörelsen. Ägandet som begränsning, som 

en gräns, kan också ses beskrivet i videokonstverket Time is a Trick of the Mind. Gränsen  

mellan ägande och “icke-ägande” är här ett järnstaket, oändligt och ljudstarkt när en pinne 

förs mot järngallret. Gränser som dras mellan länder är också markeringar av ägande, dragna i 

krigssituationer och upprätthållna med hjälp av regler och utestängande system. 

 I videokonstverket The Leak (2004) använde Alÿs en perforerad målarburk med 

långsamt rinnande grön färg som skulle måla upp en gräns när han genomförde en 24 

kilometer lång vandring genom Jerusalem. Han följde den Gröna linjen, en eld-upphörlinje 

som drogs 1948 av Moshe Dayan för att markera separata zoner efter arabisk-israeliska kriget, 

en gräns som har förändrats genom den fortgående konflikten.41 Genom att låta den gröna 

färgen rinna i en tunn strimma under vandringen återskapade han rent materiellt denna gräns 

samtidigt som det abstrakt reellt fanns en annan gräns. Alÿs kunde också med denna aktion 

visa på omöjligheten att dra en rak gräns eftersom vandringen blev oregelbunden med hänsyn 

till hus och andra hinder i vägen. Han kunde på så sätt förtydliga hur en gräns egentligen är en 

abstraktion. Återigen skildras gränser, rum, rörelser dvs. en bild av utrymmet en människa har 

och tar. 

 I The Loop (1997) visade Alÿs på meningslöshet och absurditet av en 

gränsdragning och de regler som kan knytas till denna. Videokonstverket illustrerade 

skillnaden för en sydamerikansk medborgare och en amerikansk medborgare att ta sig över 

samma gräns. Projektet innebar att Alÿs reste mellan Tijuana och San Diego utan att korsa 

gränsen.42 Utförandet i sig är en ignorering av en fysisk, politisk och symbolisk gräns som i 

denna del av världen har en avsevärd betydelse men visar också på absurditeten i 

gränsdragningen som sådan. 

 Alÿs vandringar kan sägas uttrycka passerande, att inte stanna upp och 

slå sig ner. De är i sig inte värdeskapande eller produktiva utan snarare t.o.m. illegala och 

passerar utanför instängande system. Poesin i detta är möjligen viktigare än de politiska 

associationer som ändå uppstår. Alÿs har uttryckt att poesi ger en möjlighet att distansera sig 

från den omedelbara situationen, att få nya perspektiv.43 

 

 

 
41 Pinder 2011, s 685; Schöllhammer 2008, s 144  
42 Ibid, s 687 

43 Ibid, s 683-684; Godfrey 2010, s 25; Biesenbach & Starke 2010, s 39 
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5.5 Vem ser och hur? 

Jag har med deskriptiv innehållsanalys analyserat tre videokonstverk. Analysmetoden innebär  

att de företeelser som kan ses i videokonstverken nedtecknas och sedan successivt, i flera 

steg, kodas till teman vilket är ett sätt att analysera videokonstverken både på mikro och  

makronivå. Förhoppningen var att kunna finna videokonstverkens innehåll på en djupare nivå 

för att kunna tolka vad vandringar och rörelser i videokonstverken innebär. 

 Steven Rawle, föreläsare i filmstudier på St. John University, York, menar att 

representation i sig är repetition av upplevd erfarenhet. Dåtid, nutid och framtid går samman i 

återkommande cirklar av tid och varande.44 Jag menar att videokonstverkets visuella 

representation av performanceakten därför innebär en komplikation i sig. Videokonstverket 

som är en dokumentation av performancen blir samtidigt en tolkning av performanceverket 

eftersom den person som filmar väljer vad som ska filmas av performanceverket eller 

instrueras till detta av konstnären och på vilket sätt det ska genomföras. Jag ser det som att 

performanceverket omskapas genom den person som håller i kameran. Francis Alÿs har också 

reflekterat kring videokonstverkets funktion som försenat dokument ställt i kontrast till 

performanceaktens omedelbarhet, direkthet. Han ifrågasätter översättningen till ett annat 

medium eftersom performance är speciellt unik i sig själv genom sin omedelbarhet.45 När jag 

har analyserat videokonstverken har jag därför funderat över om min analys skulle ha kommit 

fram till ett annat resultat om jag hade sett Alÿs performance direkt på plats. Jag tänker ändå 

att analysen av videokonstverket är adekvat utifrån att Alÿs också har skapat videoverket 

utifrån valen av bildfokus och sammansättning i övrigt (ljud, bild, text, loop, längd). 

Videoverket är i sig ett av konstnären utfört konstverk. 

När videokonstverket visas för publik analyserar och tolkar betraktaren 

videokonstverket. Det sker först genom visuell perception och tolkning och därefter, kanske 

delvis också samtidigt, genom språklig reflektion i tankar eller uttalade/skrivna ord, ett 

lingvistiskt medium. Det som ses bearbetas och tolkas utifrån den bakgrundskunskap som 

finns tillgänglig. Därefter kan ytterligare information sökas om vad t.ex. melodin och det 

skrivna ordet ”Denis” betyder men även om politiska villkor i den miljö som skildras. I 

analysen kan det vara vandrandet och staden som tycks vara i fokus men efter bearbetning 

upptäcks att en väsentlig betydelse ligger i bildfokus och i texten som anger den visslade 

melodin och platsen där händelsen äger rum. Jag tänker att i översättningen från bild till ord  

 
44 S Rawle, ”Hal Hartley and the Re-Presentation of Repetition”, Film Criticism, Fall 2009, nr. 34, 1, s 60-61 
45 Biesenbach & Starke 2010, s 39, 40 
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sker en omvandling till ett annat medium, språket, vilket kanske gör att en förändring kan ske 

och ett nytt verk skapas med en ny fokus, denna gång språkligt. Konstformen performance 

översätts till videokonst och videokonst översätts till ord. Jag har funderat över om 

videokonstverket kan sägas förändras efter varje ”översättning” och hur nära man kan komma  

det ”ursprungliga” verket. Jag har också funderat över om det ens är intressant att komma det  

”ursprungliga” verket nära, konstnären har ju valt videokonstverket som sitt uttryckssätt.  

I arbetet med den deskriptiva innehållsanalysen har jag tänkt på hur denna 

tolkningsprocess i sig överlappar och sker i flera plan. Det skulle kunna beskrivas som 

transparenta skikt som processas samtidigt. Här finns visuella skikt, både bild och text, men 

även auditiva skikt. Dessutom upplevs och tolkas dessa skikt mot bakgrundskunskapen hos 

den person som betraktar videokonstverket eller den direkta performancen.  

 Den analysmetod som jag valde innebar att den språkliga nedteckningen 

fortsatte att bearbetas i flera steg. Innebär det att jag kommer närmare videokonstverket eller 

tvärtom längre ifrån detta? Jag upptäckte också att metoden inte var helt okomplicerad. När 

jag nedtecknade innehållet och kodade detta upptäcktes att en del kategorier inte är varandra 

uteslutande utan överlappar och kan tillhöra flera kategorier. Kodningen till alltmer 

uttömmande kategorier är därför inte oproblematisk och kräver mycket bearbetning, 

avväganden och val. Trots detta tycker jag att metoden gav mig en möjlighet att få överblick i 

ett rörligt material med många företeelser och intryck som snabbt passerade förbi. De temata 

som slutligen framträdde gav mig överblick och insikt i materialet som jag inte tror att jag 

hade fått med någon annan analysmetod. Det i temata ingående innehållet förhöll sig både till 

varandra och till det övergripande temat. Relationer framträdde och utifrån detta uppstod fler 

möjliga tolkningar. I slutfasen där varje tema skulle bearbetas, tolkas och associeras till 

litteraturen underlättade det samlade materialet den vidare tolkningen. Jag hade också 

möjligheter att gå tillbaka i det bearbetade materialet till tidigare nivåer för att studera 

enskilda detaljer.  

 Jag har också reflekterat över att de företeelser som kodas fortlöpande måste 

tolkas. Vad betecknar de? Vilket är innehållet? Tolkningen pågår i alla steg eftersom 

kategoriserandet inte kan ske utan tolkning av de aktuella företeelserna. Det som på ytan ser 

ut som ett ”sorterande” innebär i själva verket en fortgående tolkande process. Jag har även 

funderat över skillnaden mellan den tolkningsprocess som genomförs i deskriptiv 

innehållsanalys gentemot i semiotisk analys utifrån lingvisten Ferdinand de Saussures termer 

”signified” och ”signifiers”. Kan det vara så att en tolkningsprocess alltid innehåller en 
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bearbetning av relationen mellan ”det utpekade, betecknade” och det ”utpekande, 

betecknande” och att isåfall delar av en semiotisk analys även kan sägas ingår här? 

 Det hade varit intressant att studera materialet med respektive semiotisk, 

feministisk och narrativ analys för att se hur dessa metoder hade kompletterat och/eller 

förändrat tolkningen och analysens slutresultat. Jag har under bearbetningen av materialet 

noterat att subjekten nästan alltid är manliga. En feministisk analys skulle kunna inriktas på 

”det kollektiva subjektet” och om konnotationerna till detta förändras när subjektet är 

kvinnligt. Ett område som skulle kunna undersökas ytterligare, kanske med narrativ analys, är 

hur myter och berättelser relaterar till videokonstverken.   

 Jag tänker också att den öppenhet och ambivalens som finns hos performance, 

och som David Pinder, forskare i urbana kulturer, School of Geography, Queen Mary, 

University of London, har uttryckt, innebär att denna konstinriktning behöver analyseras på 

mer än ett sätt. Pinder menar också att det behövs en mer nyanserad inställning till de multipla 

rytmer, rörelseriktningar och berättelser som i en performance uttrycks i den aktuella 

kontexten.46 

 

6. SAMMANFATTNING AV ANALYS OCH RESULTAT 

 

Jag har med hjälp av deskriptiv innehållsanalys undersökt tre av Francis Alÿs videokonstverk 

och funnit att walking kan ses som 1) en sorts motstånd avseende begränsningar och 

gränsdragningar, som ett uttryck för möjligheten att passera. Rörelsen är gränsöverskridande 

i sig eftersom möjligheten till överskridande finns i vandringen som företeelse. Jag menar att 

Alÿs i dessa videokonstverk konkret visar att en gräns egentligen är en abstraktion, en fiktion, 

och som sådan är möjlig att ifrågasätta och omkonstruera. Walking kan också ses som verktyg 

och material för konstruktion av fiktiva, immateriella rum. Walking kan därmed också ses som 

2) ett påstående om mänskliga villkor dvs. hur människan själv med fiktion skapar rum och 

gränser, möjliga att konstruera och dekonstruera. Videokonstverkens centrala innehåll är vad 

vandringen och rörelsen som sådan konstruerar. Vandringen står för både dåtid, nutid och 

framtid i den repetitiva rörelsen. På så sätt skapas en stillastående situation av själva rörelsen. 

Den pågående repetitiva rörelsen blir ett sätt att stoppa tiden. Rörelse blir konstruktion. 

Performancens rörelse, walking, som 3) definition av rummet, återkommer i alla tre  

 

 
46 Pinder 2011, s 672 
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videokonstverken, ett immateriellt spatialt och, om man så vill, skulpturalt verk uppstår, nog 

så realistiskt. 

Walking är ett av flera uttryckssätt i det konstnärliga mediet performance. Den 

dokumenteras ofta med video vilket kan ses som ytterligare ett konstnärligt medium. Syftet 

med denna uppsats var att få svar på frågan: Vilken konstnärlig betydelse kan vandringar och 

förflyttningar ha i videokonstverk, i detta fall i Francis Alÿs konstnärliga produktion? 

Slutresultat visar att den konstnärliga företeelsen walking konnoterar ett flertal perspektiv och 

innehåll.  

Jag har, genom att välja deskriptiv innehållsanalys, försökt att täcka in 

materialet så metodiskt som möjligt. Jag tänkte att ett videokonstverk, med dess rörliga bilder, 

kräver ett analyssätt som fungerar på ett stort material.47 Det är lätt att missa detaljer när 

bilderna snabbt skiftar och handlingen förs framåt. Jag kunde ha valt semiotisk analysmetod 

men kände mig tveksam till om jag hade kunnat hinna registrera tillräckligt många detaljer 

med den metoden. Jag anser att deskriptiv innehållsanalys gav mig en möjlighet att se temata 

och samband mellan olika nedtecknade företeelser som jag kanske inte hade upptäckt annars.  

Den kodande processen visade sig också vara en tolkande process. Tolkningen pågår i alla 

steg eftersom kategoriserandet inte kan ske utan tolkning av de aktuella företeelserna.  

Genom att använda deskriptiv innehållsanalys har jag, genom kodningen, funnit 

fyra huvudteman som är återkommande i alla tre videokonstverken. Det är subjekt, rörelser, 

rum/gräns och tid. Hur kan då dessa begrepp vara samhöriga med och ha betydelse för det 

konstnärliga begreppet walking? 

Videokonstverkens subjekt har, i den performance som walking utgör, en 

utpekande funktion vilket innebär att det visar på de rörelser och berättelser som uppstår. 

Subjektet blir anonymt därför att bildfokus inriktas på kroppsrörelser, inte på ansikte. På så 

sätt kan subjektet representera ett övergripande tema om mänskligheten, ha en kollektiv 

subjektposition. Rum definieras av vandrandets rörelser och utvidgas genom att gränser för 

ägande, för länder och kvarter korsas eller bryts. Rummets definition och betydelse är också 

gränsens definition och betydelse. Gränsöverskridande omdefinierar och omkonstruerar 

rummet. Vandringen är en sorts motstånd eftersom möjligheter till gränsöverskridande finns i 

själva vandringen. Ägande som begränsning, gräns och rumslig definition beskrivs både i 

videokonstverk Magnetic Shoes och i videokonstverk Childrens Games. Tiden är loopad i alla  

tre videokonstverken och konstruerar en repetition av den avgränsade rörelsen, vandringen. 

 
47 Rose 2012, s 82 
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Walking fångat i den loopade tiden konstruerar ett rum samtidigt som rörelsen tidsmässigt för 

framåt, in i framtiden med dess möjliga förändringar. Konstruktionen av ett tidsmässigt rum 

kan samtidigt sägas stoppa tiden. 

Den dominerande rörelsen i videokonstverken är walking. Vandrandet definierar  

och skapar fiktiva rum och gränser. Det uttrycker även motstånd genom att korsa gränser och 

peka ut möjligheten att korsa gränser. Walking uttrycker också möjligheten att skapa och 

konstruera nya mänskliga livsrum. Videokonstverkens performance kan ses som en 

skulptural, arkitektonisk form, ett rumsligt, spatialt konstverk trots den bildrörliga 

presentation som det ger. Svaret på undersökningens frågeställning, med hjälp av den analys 

som jag har valt, med mina bakgrundskunskaper, aktuell kontext och individuellt perspektiv 

blir att walking i de undersökta videokonstverken står för den mänskliga rörelse som 

definierar och konstruerar, begränsar och utvidgar människans livsrum. Walking kan också 

innebära ett motstånd, en möjlighet att överskrida av andra konstruerade gränser och att 

undersöka och överskrida de gränser vi själva sätter, kroppsligt och mentalt. 
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BILAGA MED ARBETSPROCESS, KATEGORIER OCH TEMAN 
DESKRIPTIV INNEHÅLLSANALYS AV TRE VIDEOKONSTVERK AV FRANCIS ALŸS 

Videokonstverk Magnetic shoes 

Följande innehåll nedtecknades i det första steget av den deskriptiva inehållsanalysen: sko, metallsula, 

barnröster, kastar, magnetisk, stad, gå, vandra, flanera, samla, passera, förbipasserande, personer, agent, 

cyklister, bilister, cykla, köra, korsa, väg, cykel, trottoar, bil, parkeringsplats, golv, luft, hav, huvudlös, horisont, 

motrörelse, frånrörelse, medrörelse, solljus, skugga, hotell, hotellskylt, trafik, moderna hus, gamla hus, från 

modernt till gammalt, tappar metallbit, möta, trafikljud, vissling, Denis, huvudlös (bildfokus), ”magnetic shoes”. 

I andra steget kodades innehållet till kategorier. Resultatet sorterades in i nedanstående tabell för att få bättre 

överblick.  

VANDRING RÖRELSER SUBJEKT SAMLA, DRA TILL SIG 

sko motrörelse agent motrörelse 

metallsula korsa barn fastna 

gå gå vuxna skugga 

vandra  vandra  magnetisk 

flanera flanera   

passera passera   

möta möta   

 frånrörelse   

 köra   

 kasta   

 cykla   

 medrörelse   

                    

AVLÄGSNA, ELEMENT PLATS URBANT 

LÄMNA hav gata gata 

metallbit tas bort sol trottoar trottoar 

korsa luft hotell hotell 

huvudlös horisont parkeringsplats parkeringsplats 

 mark(sten,grus,asfalt)  trafik 

   moderna hus 

passera   gamla hus 

frånrörelse   stad 

 

TEXT LJUD BILDFOKUS  

Platsens namn trafikljud ej ansiktsbild,anonym  

Alÿs aktivitet Visslad melodi   

Denis (melodi) röster   

”magnetic shoes”    



 

I tredje steget markerades det innehåll som förekom under fler än en kategori i syfte att hitta överlappande 

kategorier. Resultatet sorterades in i nedanstående tabell för att få bättre överblick.  

VANDRING RÖRELSER SUBJEKT SAMLA, DRA TILL SIG                

sko motrörelse              6 agent motrörelse               6 

metallsula korsa                      7 barn fastna 

gå                            1 gå                           1 vuxna skugga 

vandra                     2 vandra                    2  magnetisk 

flanera                     3 flanera                    3   

passera                    4 passera                    4   

möta                        5 möta                       5   

 frånrörelse              8   

 köra   

 kasta   

 cykla   

 medrörelse   

                        

AVLÄGSNA, ELEMENT PLATS URBANT 

LÄMNA hav gata                         9 gata                         9 

metallbit tas bort sol trottoar                 10 trottoar                  10 

korsa                       7 luft hotell                    11 hotell                     11 

huvudlös horisont parkeringsplats     12 parkeringsplats      12 

 mark(sten,grus,asfalt)  trafik                     13 

   moderna hus 

passera                    4   gamla hus 

frånrörelse              8   stad 

 

TEXT LJUD BILDFOKUS  

platsens namn trafikljud              13 ej ansiktsbild,anonym  

Alÿs aktivitet visslad melodi   

Denis (melodi) röster   

”magnetic shoes”    

 

 

 

 

 



 

 

I fjärde steget genomfördes en ny kodning för att få bort överlappande kategorier. Det resulterade slutligen i 5 

kvarstående teman. Resultatet sorterades in i nedanstående tabell för att få en bättre överblick och tydlighet.  

RÖRELSER SUBJEKT SAMLA, 

DRA TILL SIG 

AVLÄGSNA, 

LÄMNA 

RUM/PLATS 

motrörelse agent fastna  metallbit tas bort gata 

korsa barn skugga huvudlös trottoar 

gå vuxna magnetisk  hotell 

vandra Denis(melodi), text   parkeringsplats 

flanera visslad melodi, ljud   trafik 

passera röster   moderna hus 

möta ej ansiktsbild, 

anonymt 

(bildfokus) 

  gamla hus 

frånrörelse    stad 

köra    hav 

kasta    sol 

cykla    horisont 

medrörelse    mark 

sko    platsens namn, text 

metallsula    trafikljud 

Alÿs aktivitet, text     

”magnetic shoes”, 

text 

    

 

 

 

 

Videokonstverk Childrens Games 

Följande innehåll nedtecknades i det första steget av den deskriptiva inehållsanalysen: vågbrus, sidledes, gå, 

trampa, springa, spadar, händer, fötter, vågor, hav, sandhögstopp, cirkellinje, sand, horisont, gräver, kastar, 

mitten, pojkar, plattar, tidvatten, vallgrav, fylls, erodera, rädda, arbeta, sjunka, rita, rasera, bygga, rytmiskt, 

cirkulera, lämna, mot (vågor), från (vågor), redskap, göra, fortsätta, hålla ut, förstärka, spola bort, repetera, 

”childrens games”, sandstrand. 

 

I andra steget kodades innehållet till kategorier. Resultatet sorterades in i följande tabell för att få bättre 

överblick.



 

RÖRELSER SUBJEKT ELEMENT TID GRÄNS 

vågbrus pojkar spadar tidvatten cirkellinje 

sidledes  händer rytmiskt horisont 

cirkulera  vågor cirkulera mitten 

mot  hav mot mot 

från  sandhögstopp från från 

bygga  sand fortsätta bygga 

sjunka  redskap hålla ut sjunka 

rita  fötter repetera rita 

fylls    fylls 

erodera    erodera 

trampa    vallgrav 

rasera    rasera 

förstärka    förstärka 

spola bort    spola bort 

arbeta     

gräva     

gå     

lämna     

rädda     

springa     

göra     

kastar mot     

plattar     

 

SAMLA AVLÄGSNA LJUD TEXT BILDFOKUS 

kasta mot springa vågbrus ”childrens games” händer 

fylls från   fötter 

arbeta gräva   redskap 

bygga erodera   inga ansikten 

cirkulera sjunka    

mot rasera    

göra spola bort    

förstärka lämna    

cirkellinje     

mitten     

vallgrav     

fylls     



 

PLATS     

sandstrand     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tredje steget markerades det innehåll som förekom under fler än en kategori i syfte att hitta överlappande 

kategorier. Resultatet sorterades in i nedanstående tabell för att få bättre överblick.  

RÖRELSER SUBJEKT ELEMENT TID GRÄNS 

vågbrus pojkar spadar tidvatten cirkellinje      21 

sidledes  händer           18 rytmiskt horisont          

cirkulera          1  vågor             19 cirkulera          1 mitten            22 

mot                  2  hav mot                  2 mot                  2 

från                  3  sandhögstopp från                  3 från                  3 

bygga               4  sand fortsätta bygga               4 

sjunka              5  redskap          20 hålla ut sjunka              5 

rita                   6  fötter              23 repetera rita                   6 

fylls                 7    fylls                  7 

erodera             8    erodera             8           

trampa    vallgrav          23 

rasera               9    rasera               9 

förstärka        10    förstärka        10 

spola bort       11    spola bort       11 

arbeta             12     

gräva              13     

gå     

lämna             14     

rädda     

springa           15     

göra               16     

kastar mot      17     

plattar     



 

SAMLA AVLÄGSNA LJUD TEXT BILDFOKUS 

kasta mot       17 springa           15 vågbrus          19 ”childrens games” händer            18 

fylls                 7 från                  3   fötter              23 

arbeta            12 gräva              13   redskap          20 

bygga              4 erodera             8   inga ansikten 

cirkulera          1 sjunka              5    

mot                  2 rasera               9    

göra               16 spola bort       11    

förstärka        10 lämna             14    

cirkellinje      21     

mitten            22     

vallgrav         23     

fylls                 7     

 

PLATS     

sandstrand     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I fjärde steget genomfördes en ny kodning för att få bort överlappande kategorier. Det resulterade slutligen i 4 

kvarstående teman. Resultatet sorterades in i nedanstående tabell för att få en bättre överblick och tydlighet.  

RÖRELSER SUBJEKT RUM TID 

vågbrus  pojkar vågor tidvatten 

sidledes händer  hav rytmiskt 

cirkulera spadar sandhögstopp cirkulera 

mot redskap sand fortsätta 

från fötter cirkellinje hålla ut 

bygga ”Childrens Games”, text horisont repetera 

sjunka händer, bildfokus mitten  

rita fötter, bildfokus vallgrav  

fylls inga ansikten, bildfokus sandstrand  

erodera redskap, bildfokus   

trampa    

rasera    

förstärka    

spola bort    

arbeta     

gräva    

gå    

lämna    

rädda    

springa    

göra    

kastar mot    

plattar    

 

Cirkulera förekommer fortfarande i fler än ett tema. 

 

 

 

Videokonstverk Time is a Trick of the Mind 

Följande innehåll nedtecknades i det första steget av den deskriptiva inehållsanalysen: slag mot järnstänger, 

tecknat, man, gå, längs med, dra, helbild, repetitiva slag, repetitiv bildsekvens, tidsförskjutning, dissonans, 

evighet, oupphörligt, pinne, järnstaket, egendom, ägande, gata, ”time is a trick of the mind”, ej ansikte – 

oförändrat fokus, järnstänger. 

 

I andra steget kodades innehållet till kategorier. Resultatet sorterades in i följande tabell för att få bättre 

överblick.



TID SUBJEKT VANDRING RÖRELSE GRÄNS 

repetitiva slag man gå gå gata 

repetitiv bild- 

sekvens 

  dra egendom 

tidsförskjutning    järnstaket 

dissonans    ägande 

evighet    längs med 

oupphörligt     

”time is a trick of 

the mind” 

   järnstänger 

ägande     

 

BILDFOKUS LJUD TEXT PLATS ELEMENT 

Tecknat slag mot järnstänger “time is a trick of 

the mind” 

gata pinne 

helbild   egendom  

ej ansikte, 

oförändrat fokus 

  ägande järnstaket 

 

I tredje steget markerades det innehåll som förekom under fler än en kategori i syfte att hitta överlappande 

kategorier. Resultatet sorterades in i nedanstående tabell för att få bättre överblick.  

TID SUBJEKT VANDRING RÖRELSE GRÄNS 

repetitiva slag      man gå                    2 gå                    2 gata                 3 

repetitiv bild- 

sekvens 

  dra egendom         4 

tidsförskjutning    järnstaket         5 

dissonans    ägande            7 

evighet    längs med 

oupphörligt     

”time is a trick of 

the mind”    1 

   järnstänger      6 

ägande             7     

 

BILDFOKUS LJUD TEXT PLATS ELEMENT 

tecknat slag mot järnstänger       

6 

“time is a trick of 

the mind”    1 

gata                  3 pinne 

helbild   egendom          4  

ej ansikte, 

oförändrat fokus 

  ägande             7 järnstaket         5 



 

I fjärde steget genomfördes en ny kodning för att få bort överlappande kategorier. Det resulterade slutligen i 4 

kvarstående teman. Resultatet sorterades in i nedanstående tabell för att få en bättre överblick och tydlighet.   

RÖRELSER SUBJEKT RUM TID 

gå man gata  repetitiva slag 

dra tecknat (fokus) egendom repetitiv bildsekvens 

längs med helbild (fokus) järnstaket tidsförskjutning 

 ej ansikte, oförändrat 

fokus 

järnstänger dissonans 

 pinne  ägande evighet 

   oupphörligt 

   ”Time is a Trick of the 

Mind”, text 

   ägande 

   slag mot järnstänger 

 

Ägande förekommer fortfarande i två teman. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


