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I jakten på gatukonst
Att utnyttja rummet
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ABSTRAKT
I jakten på gatukonst har vi i detta kandidatarbete undersökt hur gatukonst kan utvecklas
genom nya tekniker och hur plats och gatukonst samspelar och påverkar varandra i ett
berättande. För att ta del av hur gatukonst ser ut och används i olika kulturer och miljöer
valde vi att resa genom Europas städer och dokumentera gatukonst för att få ett bredare
perspektiv. Genom att flyga och tågluffa har vandring och etnografi varit vår metod då vi har
rest och vandrat för att kunna skapa denna undersökning. I våran gestaltning vill vi utmana
gatukonst och dess gränser och har valt att göra det med augmented reality som verktyg för
att skapa platsbaserad gatukonst som kan upplevas ur ett digitalt format i verkligheten.
Genom augmented reality kan städer och områden ha gatukonst placerade på byggnaderna
trots att det inte finns fysiskt. Det möjliggör ett alternativt sätt att utforska gatukonst genom
en digital värld.

Nyckelord:
Gatukonst, graffiti, plats, rummet, etnografi, walking, augmented reality.
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ABSTRACT
In the search for street art we’ve in this project explored how street art can be developed
through new techniques and how space and street art interact and influence each other in a
narrative way. To find out what street art looks like and how it’s used in different cultures
and environments we chose to travel through Europe's cities to document the street art from a
broad perspective. By flying, traveling and hiking we have been using walking and
ethnography as our methods to create this study. In our design process we want to challenge
street art and it’s boundaries and have chosen to do so with augmented reality as a tool for
creating site-based street art that can be experienced from a digital format in reality. Through
augmented reality, cities and areas can have street art placed on the buildings even though it
does not exist physically. It enables alternative ways to explore street art through a digital
world.

Keywords:
Street art, graffiti, place, space, ethnography, walking, augmented reality.
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Bakgrund
Inspirationen till detta arbete grundar sig i en vilja att skapa ett samhällskritiskt arbete.
Konsten att provocera och väcka tankar är för oss väldigt fascinerande och något som vi ville
fördjupa oss inom. En av oss författare har i en tidigare kurs undersökt gatukonstnärer,
gatukonst och graffiti. Av den anledningen kom gatukonst på tal och vi diskuterade hur
gatukonst innehöll alla de delar som vi var ute efter. Samhällskritik, provokation, konst,
design och berättande. Vi gick i tankarna av att designa, fotografera eller illustrera material
till en bok som gestaltning. I vårt tidigare läsår på Blekinge Tekniska högskola läste vi kursen
“interaktion och konceptutveckling” som baserades på platsbaserad undersökning. Den
kursen har varit inspirationen till hur vi genomfört denna undersökning. Vi ville finna nya
inspirationskällor och andra perspektiv att bygga en gestaltning kring så vi bestämde oss för
att resa utanför staden Karlshamn som vi var situerade i. Efter en del research kring gatukonst
runt om i världen bestämde vi av geografiska, ekonomiska och faktabaserade anledningar att
resa ut i Europa för att undersöka gatukonst.
När vi började undersöka om gatukonst kom vi fram till att graffitin var på sätt och vis början
på allt. Graffitin kom på 80-talet och sedan dess har begreppet gatukonst och muralmålningar
uppkommit. Än idag är det många som säger “graffiti” när de menar gatukonst eller kallar det
“klotter” när det anses vara vandalism och förstöring. Men inom gatukonst finns det inga rätt
eller fel, utan värderingar och åsikter kring verk skiljer sig från person till person. Konst som
finns på museum är utvald och finns där för att de värderas som konst medans en del
gatukonst ofta är olagligt och skapas fritt i det offentliga rum vilket gör den svårare att
värdera som konst. Det faktum att gatukonst befinner sig i offentliga rum gör också att
gatukonsten kan ha en friare och mer dynamisk form där platsen kan ha en betydelse.
En av våra största inspirationer till arbetet och ämnet är den omtalade gatukonstnären Banksy
som skapar gatukonst runt om i världen och oftast med politiska och samhällskritiska
budskap. Banksys gatukonst får åskådaren att tänka och ifrågasätta det hen upplyser i sitt
verk. I över två decennier har den anonyma Banksy involverat och förtrollat människor
världen över med sina verk.
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Figur 1. Ett verk ha Blu från Italien. foto: StreetArtNews 1
En annan känd gatukonstnär som vi tagit inspiration ifrån när det gället att utnyttja “rummet”
och anpassa gatukonsten efter omgivningen är Blu. I ett verk av Blu (se figur 1) kan vi se hur
han målat en karaktär i form av en mural och hur målningen sedan fortsätter nerför trappan
som karaktärens arm och vid placeringen av karaktärens mun är det ett fönster. Blu använder
lekfullhet i kombination med “rummet” när han skapar sina verk.
Av den anledningen valde vi att besöka flertal städer för att få en insikt i hur platsen,
omgivningen och rummet utnyttjades. Gatukonst som uppmanar andra att dela det offentliga
rummet och göra det till en allmänning – som inte behöver ägas av någon men som kan bli
delad och förvaltad av alla.

1

 https://streetartnews.net/2016/03/green-giant-by-blu-in-napoli-italy.html
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Frågeställning
Hur kan en plats användas som verktyg för berättande genom gatukonst?

Syfte
Syftet med undersökningen är att undersöka hur gatukonst och plats samspelar och påverkar
varandra i berättande. Undersökningen grundar sig i en etnografisk undersökning med
walking som metod för dokumentation och insamlande av material. Detta för att bilda vår
egen uppfattning av vilken gatukonst som finns och hur den används på olika platser och i
olika kulturer. Vi som medietekniker vill utmana vår egen designprocess och hitta nya sätt att
berätta och förmedla budskap och vill på så sätt också utmana och testa gränserna för vad
gatukonst kan vara. I vår gestaltning med Augmented reality gör vi just detta, att skapa
platsbaserad gatukonst som kan upplevas i ett digitalt format i verkligheten. Vi hoppas kunna
öka toleransen mot gatukonst genom att visa upp koncept på hur gatukonst kan ta plats i det
offentliga rummet och att gatukonst och vandalism inte behöver vara samma sak. Gatukonst
som kan användas för att smycka ut, sprida budskap och informera åskådaren.
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Gemensamt textskapande
Som vänner, grannar och resepartners under denna kurs har vi jobbat tätt ihop och
tillsammans delat våra tankar, idéer och problem under arbetets gång. I vårt gemensamma
skrivande har vi kombinerat varandras styrkor och svagheter då en av oss är bra på att skriva
formellt och strukturerat medans den andra skriver med känsla och inlevelse. Kreativa
processer är oftast inte en dans på rosor och vårt arbete har inte varit ett undantag. Oavsett
konflikter och svårigheter har vi kompromissat och kommit överens i vårt skrivande. Våra
dialoger har skett genom samtal under tågresor genom europas vackra natur, i ett smutsigt
kök nere i källaren på ett vandrarhem, i vårt projektrum ute på piren i Karlshamn och i våra
egna hem där vi fanatiskt sprungit upp och ner i vårt gemensamma trapphus för att dela med
oss av våra tankar. För det är så vi har skrivit detta arbete, med varandra, i en öppen
diskussion.
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Tidigare och aktuell forskning
I tidigare och aktuell forskning tas definitionen av gatukonst upp då det inte finns en tydlig
gräns mellan gatukonst och graffiti. Kapitlet fokuserar på upplevelsen av gatukonst från dess
besökare, samt hur gatukonstnärer använder platsen för att skapa sina verk och hur plats och
gatukonst påverkar varandra. Genom Augmented reality skapas även förståelse för hur
samspelet mellan teknik och organism kan användas för att utmana gatukonstens befintliga
begränsningar.

Vad är gatukonst?
Till att börja med är det viktigt att redogöra begreppen “gatukonst” och “graffiti” då båda
dessa används inom detta ämne och kan betyda olika saker och ibland samma sak. Gatukonst
och graffiti är på många sätt en definitionsfråga som skiljer sig beroende på vem man frågar
och i vilken kontext den befinner sig i. I “Street Art: The Graffiti Revolution” av Cedar
Lewisohn (2008) diskuterar Cedar konceptet av “graffiti” och “gatukonst” och menar att
denna konstform huvudsakligen ses som “all form av inofficiell och otillåten applicering av
ett medium på en yta i ett offentligt rum.” (Lewisohn, 2008, s.15).
I texten Criminal but Beautiful: A study on Graffiti and the role of value judgments and
context in perceiving disorder (2015) skriver Gabry Vanderveen & Eijk att det inte finns
någon klar gräns mellan vad som är graffiti och vad som är gatukonst. Gatukonsten kommer i
många former och varierande från tagging till konstnärliga verk, stencilkonst och
väggmålningar. Och menar att gatukonsten inte begränsas till att vara otillåtet utan kan även
förekomma på lagligt utvalda platser och väggar. Gabry Vanderveen & Eijk (2015)
Gatukonst enligt Lewisohn (2008) är en subgenre av graffiti och argumenterar för att graffiti
är mer fokuserad på typografi medans gatukonst primärt är en bildbaserad grafisk konstform.
Gränsen mellan graffiti och gatukonst kan ibland vara svårt att avgöra, eftersom gatukonst
kan använda sig av text samtidigt som graffiti kan innehålla en hög estetisk kvalité.
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Det är tydligt att andra forskare och författare använder orden graffiti och gatukonst på olika
sätt där graffiti ibland avser att inkludera även bildbaserade verk. Eftersom gränsen mellan
gatukonst och graffiti är så oklar kommer vi, i denna text, att huvudsakligen använda
begreppet gatukonst som ett övergripande paraply begrepp som innefattar alla de andra
typerna av text och bildbaserade medium i offentliga rum. Detta innefattar graffiti som en
textbaserad sub-genren där tagging och annan form av textbaserad konst inkluderas. (se figur
2)

Figur 2. Illustrerar paraplybegreppet gatukonst som vi inkluderar inom begreppet.
Vi väljer att inte värdera den gatukonst vi ser och refererar till i denna text och avstår därför
från att använda terminologier såsom vandalism eller klotter när vi refererar till olika
målningar eller liknande. Vi väljer därför att använda ordet “verk” i de fall där vi refererar till
en specifikt gatukonst målning eller liknande.
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Synen på gatukonst
Hur uppfattas gatukonst av sin omgivning? Vilka faktorer spelar roll och hur påverkar
gatukonst en plats? Denna undersökning grundar sig att studera gatukonst från flera platser i
olika städer. Genom att ta reda på hur gatukonst kan upplevas från enskilda individer kan
man få en bättre förståelse och inblick i hur en platsen kan vara avgörande för upplevelsen av
gatukonst. I en artikel av Gabry, Vanderveen och Eijk (2015) undersöks invånarnas syn på
gatukonst i Nederländerna. I deras undersökning kan man se att de största faktorerna som
påverkar synen på gatukonst är ur ett moraliskt eller estetiskt synsätt. Deltagarna som visade
mest positiva värderingarna kring graffiti grundade sig i estetiska bedömningar där de
kopplade graffiti till något vackert. Deltagare som visade mest negativa värderingar grundade
sig i moraliska bedömningar som involverar lagar och normer.
En deltagarnas egna ord om graffiti var: “Graffiti can be problematic, but not all graffiti
is. The question as to when and why which forms of graffiti are perceived as criminal
and by whom, remains an open question.” (Gabry, Vanderveen & Eijk, 2015, s.108) Här
ifrågasätts gatukonst av en deltagare. Varför anses gatukonst kunna vara problematiskt?
En aspekt på gatukonst är att den kan höja känslan av kriminalitet på en plats och på så sätt
kan upplevas som otrygg eller farlig. 40% av deltagarna känner sig tryggare i en miljö utan
gatukonst vilket visar hur platsen och omgivningen påverkar upplevelsen av gatukonsten.
Undersökningen visar även på att olika former av gatukonst påverkar och upplevs mer eller
mindre negativt där taggar blev bedömda mest negativ, medans enhetliga verk utvärderades
minst negativt Gabry, Vanderveen och Eijk (2015). Utifrån denna undersökning kan vi börja
bilda en uppfattning om olika synvinklar och åsikter på gatukonst och vilka aspekter som kan
påverka dessa åsikter.
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Gatukonst och platsen
Vad kan en plats berätta genom dess geografiska position, historia och kultur? Och vad har de
för kopplingar till varandra? Genom att kolla närmare på hur gatukonstens språk kan
appliceras och främja en plats kan en berättelse om platsen och dess besökare skapas.
Gabry, Vanderveen och Eijk’s (2015) undersökning visar att gatukonst har möjlighet att
påverka en plats och dess invånare samtidigt som platsen har möjlighet att påverka hur
gatukonsten upplevs. Undersökningen Gabry, Vanderveen och Eijk’s (2015) visar också att
olika typer av gatukonst kan ha olika påverkan på hur människor upplever platsen. Där t.ex.
tags, hip-hop och gängrelaterad graffiti kan ha en negativ påverkan medans gatukonst med
större estetisk kvalité som exempelvis väggmålningar kan ha en mer positiv effekt.
Alison Young (2012), professor i kriminologi på the University of Melbourne och författare
till flertalet böcker och artiklar om just gatukonst och kulturell kriminalitet, menar att
gatukonst är något som tar plats och kräver ett svar eller reaktion. Likt annan form av konst
som kan ses på museer, galleri eller liknande. Skillnaden är att den typen av konst är frivillig
medans gatukonsten gör motstånd mot segregeringen av konst inom specifikt utsedda platser
och därför också tar plats och kräver uppmärksamhet på platser som kan användas till andra
aktiviteter Young (2012). Utifrån Young och Gabry, Vanderveen och Eijk’s (2015) texter
börjar vi se gatukonst från en annan synvinkel där gatukonst är mer än bara ett verk på en
vägg. Det kan vara något fysiskt som inte bara existerar utan också tar sin egen plats. Ella
Chmielewska (2007) menar att gatukonst:
“...is site specific even if its placement may seem arbitrary. By taking place, it
designates its context marking a spatial entity with the individual trace. By taking
place, it makes itself public, taking position within the larger visual sphere and its
immediate discourse.” (Chmielewska, 2007, s.161)
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Gatukonst och plats har en stark koppling mellan varandra. Gatukonstnärer ställs alltid inför
ett val om vart dem ska placera ut sina verk. Utan de valen hade gatukonst aldrig existerat
eftersom att gatukonst inte existerar utan platsen. I en artikel av Kurt Iveson (2010) håller
Kurt en intervju med gatukonstnären Zephyr från New York. Zephyr som menar att gatukonst
involverar alternativa möjligheter att använda, kartlägga och utnyttja “rummet” och att
gatukonstnärer bär runt på en karta i huvudet över stadens gatukonstverk. “It was a matter of
constantly mapping and re-mapping neighbourhood change. “The maps are fluid, they’re
always changing,” he told me” (Iveson, 2010, s.26)
Iveson ställer också frågan "Vad kan gatukonstnärer berätta genom att använda staden som
ett medium för uttryck? Som svar på frågan svarar Iveson (2010) att gatukonstnärer använder
staden som ett utrymme för uttryck och kommunikation, och ofta gör de det utan den typ av
legitimitet som erhållits genom privat egendom eller byråkratiskt planerings godkännande. I
Amsterdam berättar gatukonstnären Zedz att konstnärer “ser annorlunda på städer, varenda
yta är till för att målas på” och Kaff-eine menar också att hon ser byggnader, tomma ytor,
hörnor och väggar, genom en lins där dessa ytor kan användas som ett kanvas. (Young 2012).
Detta skapar en diskussion och kamp mellan myndigheter och gatukonstnärer. “Vad är
graffitets bästa plats i staden? är frågan som splittrar diskussionen. Hur skapar man plats för
graffiti och gatukonst i städer där myndigheterna insisterar att de inte har någon “rätt plats”?
Författarna och artisterna däremot insisterar på att graffiti och gatukonst anses vara former av
kreativitet och kommunikation som har potential att byta städer till det bättre genom att skapa
utrymme för alternativa typer av estetiska och urbana möten. Som den nu berömda Banksy
uttryckte sig i sin broschyr Existencilism (2002):
“People say there is a graffiti problem. The only problem is that there isn’t enough of
it. Imagine a city where graffiti wasn’t illegal, a city where everybody could draw
wherever they liked. Where every street was awash with a million colours and little
phrases. Where standing at a bus stop was never boring. A city that felt like a living
breathing thing which belonged to everybody, not just the estate agents and barons of
big business.” (Banksy, 2002, citerad i Iveson, 2010, s.31)
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Banksy uppmanar till gatukonst och uttryck. Till friheten som gatukonst kan skapa, där varje
individ är en del av ett samhälle som främjar konst och glädje genom det. Att gatukonsten
inte tillhör någon och att alla kan vara med och bidra, en konstform som inte styrts av
hierarkier. Genom att gatukonstnärer “tar” en yta förändrar de även den yta för alla runt
omkring. Gatukonst är publik och på så sätt också tillgänglig för alla i det offentliga rummet:
“people claiming space for themselves, but also changing it for others.” (Kaff-eine, citerad i
Young, 2014 s.155)
Detta stärker vår syn på gatukonst som ett dynamiskt uttryckssätt som inte bara påverkar
gatukonstnären utan också upplevelsen av platsen hos dess besökare. Denna “rumsliga”
närvaro som gatukonsten tar har en påverkan och effekt på de människor som befinner sig i
dess närhet, oavsett vilka åsikter denna person har mot gatukonsten. Det sker en intra-aktion
mellan gatukonsten, platsen och åskådaren där de alla påverkar varandra.

Augmented reality
Våran gestaltning presenterar våra gatukonstverk genom platsbaserad Augmented reality där
olika väggar används i syfte att tänja på gatukonstens gränser. Augmented Reality eller AR är
en teknik där man i realtid “förstärker” verkligheten med hjälp av olika datorgenererad
information. Carmigniani et al. (2010) För att göra detta kan man använda olika enheter som
t.ex en smartphone för att se media i den verkliga världen. Med hjälp av AR kan man t.ex
visualisera 2D ritningar i 3D, visualisera objekt i verkliga miljöer eller förstärka 2D grafik
som tidningar eller posters med annan media som t.ex rörlig bild. AR behöver inte begränsas
till ett enda sinne, såsom synen utan kan fungera som ett hjälpmedel för att öka synen hos
blinda användare eller användare med dålig syn genom att använda ljudsignaler eller öka
hörseln för döva användare med hjälp av visuella signaler. Carmigniani et al. (2010). Med
utvecklingen av mobilteknik används Augmented reality (AR) mer och mer i mobila enheter
för att tillgodose platsbaserade behov i specifikt lärande genom att man hjälper människor att
förstå mer detaljerad information om en plats eller miljö. Chou, Chanlin (2014)
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Utforskande av gatukonst kan ske genom Augmented Reality och genom att titta på hur
platsbaserad AR tidigare använts hoppas vi kunna skapa en förståelse för hur AR kan
användas som ett verktyg för upplevelsen av en plats. Chou & Chanlin (2014) anser att AR
har möjlighet att hjälpa användare att skapa ökad förståelse för det som sker i realtid genom
kontextbaserade information i olika miljöer. I en studie av Chou & Chanlin (2014) om AR
och användarnas utforskande av platsbaserad lärande fick studenter använda en AR baserad
mobilapplikation för att lära sig att navigera i ett campusområde. Resultatet från denna studie
visade att AR-tekniken uppmuntrar eleverna att lära sig teoretisk kunskap genom praktiska
erfarenheter och att AR hjälpte dem få rätt information om byggnader, och att informationen
de fick presenterat för sig med de fysiska objekten hjälpte dem att bli bekanta med miljön.
Denna undersökning visar att platsbaserad AR kan uppmuntra användaren till att interagera
med en plats och fysiska objekt i en miljö. Augmented reality kan vara ett verktyg som
hjälper användaren att utforska gatukonst genom att visualisera verk på byggnader eller andra
objekt som ett lättillgängligt verktyg då det kan ske genom mobila enheter vart som helst så
länge enheten är uppkopplad till nätet.

Posthumanism
Då denna undersökning på många sätt är, och har varit beroende av teknik både i
undersökning och gestaltning känns det också viktigt att inkludera posthumanism för att
skapa förståelse för hur människa (organism) och maskin samspelar med varandra. Med hjälp
av Donna Haraway’s (2000) Cyborg bildas en förståelse för vad ett samspel mellan organism
och maskin kan vara. Gane (2006) menar att Haraway’s, filosofi om cyborg har varit enormt
inflytelserik under 90-talet då det påverkade debatten om vad som är människa och icke
människa. Haraway (2000) ifrågasätter uppdelningen av människa och djur, organism och
maskin och menar att denna uppdelning inte längre är så tydlig på grund av cyborgs eller
hybrider.

I denna ålder av högteknologi, där människokroppen inte längre är bunden till "naturen" men
öppen för teknologisk modifiering, har senare kallats posthuman. (Gane, 2006). “In the
posthuman, there are no essential differences or absolute demarcations between bodily
15

existence and computer simulation, cybernetic mechanism and biological organism, robot
teleology and human goals” (Hayles, 1999, citerad i Gane, 2006, s.2)
Augmented reality utvecklar en teknik som vi människor kan använda oss av för att se en
“förstärkt” verklighet genom en lins. Där linsen i detta fall kan vara en mobil eller annan
enhet som låter oss se och uppfattar en verklighet där datorgenererat material kan existera
samtidigt, i realtid genom teknologi. På så sätt blir vi också beroende av denna teknik för att
kunna uppleva denna “förstärkta verklighet. Vi är inte längre bara människor, vi är en del av
tekniken och tillsammans utvecklar vi varandra. Detta innebär också ett ansvar, över oss som
producerar tekniska lösningar och vi som använder tekniken. Skapare och användare bär båda
ett ansvar över vad och hur något skapas och används. Användare bär ett ansvar att ställa
krav över vad eller hur något skapas.
Utan dokumentering hade vi inte kunnat sammanställa ett resultat och därmed inte haft en
undersökning att utgå ifrån. I dokumenteringen var vi beroende av våra tekniska verktyg som
mobiltelefoner, dator och portabla laddare. Genom att söka på nätet, använda GPS, boka
biljetter, spela in intervjuer och fotografera har våran undersökning varit möjlig att
genomföra tack vare tekniken.
hybrid entities made of, first, ourselves and other organic creatures in our unchosen
‘hightechnological’ guise as information systems, texts, and ergonomically controlled,
labouring, desiring, and reproducing systems. The second essential ingredient in cyborgs is
machines in their guise, also, as communications systems, texts, and self-acting,
ergonomically designed apparatuses. (Haraway, 1991, citerad i Gane, 2006. s1)

Tillsamman med vår tekniska utrustning blir vi cyborgs, hybrider, där vi som organiska
varelser blir ett med det mekaniska och tekniska. Denna kombination tillåter oss att utföra vår
undersökning och dokumentation på ett sätt som inte annars hade varit möjligt.
Sammanfattning
Vi avslutar detta kapitel med insikterna om att gatukonst och platsens betydelse är grunden
för det som senare kommer att resultera i våran gestaltning. Hur tekniken och augmented
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reality skapar cyborgs och hjälper användaren att utforska miljöer. Hur åskådare till
gatukonsten upplever konsten och omgivningen men också hur man definierar gatukonst.
Utifrån denna forskning har vi skapat en grund för vår undersökning.

Metodkapitel
I detta kapitel går vi in på vilka länder vi valde att undersöka gatukonst i, vi skriver om
etnografi som inspirerade oss till vår resa och som i kombination med Walking blev våra
huvudmetoder för utforskande av plats och gatukonst. Vi tar även upp vilken tekniskt
utrustning och packning vi haft med oss under resan för dokumentation och vandring. Vår
undersökning och tidigare forskning har lett oss till att skapa digital gatukonst med hjälp av
Augmented reality. Gatukonsten vi skapat är placerade på väggar i Karlshamn och med hjälp
av Augmented reality upplevs vår gatukonst i ett digitalt format.

Inför resa
Vi har genomfört vår undersökning i andra länder för att ta del av andra kulturer och se
skildringar i gatukonst mellan länderna. Idéen kom från att göra en etnografisk undersökning
istället för att samla informationen som fanns på nätet. Vi visste inte vilka skildringar vi
skulle se, eller vilken gatukonst vi skulle hitta förutom det som fanns dokumenterat på nätet,
vi visste därför inte heller hur våran gestaltning skulle komma att bli eftersom att
undersökningens resultat skulle bli grunden för inspiration till vårt skapande.

Vilka länder valde vi och varför?
Vi valde länder med målet att hitta kontraster och skillnader för att se olika sätt som
gatukonst används beroende på land. Kontraster som till exempel i befolkningens och landets
ekonomiska eller politiska ställning.
Av ekonomiska och tidsmässiga skäl bestämde vi att Europa var smidigast att resa till då vi är
situerade i Sverige och som svenska medborgare inte behöver visum eller särskilda tillstånd.
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Genom att tågluffa skulle vi hinna med flera länder för en lägre kostnad. Vi diskuterade
därefter vilka länder vi skulle inkludera i våran rutt. I en intervju gjord av Contemporary
Lynx (2013), med Cedar Lewisohn, författare och konstnär som forskat om gatukonst och
skrivit flera böcker om ämnet, säger han att han alltid varit intresserad av konst från olika
kulturer och speciellt tidigare kommunistländer då man kan se skillnad i konsten där historien
har sin påverkan. På frågorna: How would you compare street art from post-communist
countries like Poland and the one from Western countries? och: Is there anything particular
about East European street art scene? ställda av Contemporary Lynx, i vilket Cedar svarar:
“I think the different history that the artists come out of effects the work in many
interesting ways. Added to that their different perspective on art history. I remember
having a conversation with Zbiok about the artist Fernand Léger. I’ve also liked
Léger, as a kind of Cubist precuer to Pop Art. But Zbiok’s reading of Léger was from
a totally political perspective. So it made me think about the work in a totally different
way. That’s just one example.” (Krason, 2013, Contemporary Lynx)
Denna intervju ledde oss in på att undersöka länder i östeuropa då östeuropeiska länder har en
bakgrund inom kommunism och förhoppningsvis fanns det spår och influenser av detta i
dagens gatukonst. För att fördjupa oss inom länders kontraster har vi använt World Values
Survey (WVS. 2015)2 globala kultur karta över världens länder där faktorer som landets
generella bild av religion och mänskliga behov tagits med. World Values Survey (WVS.
2015) är en kulturvetenskapligt jämförande undersökning som genomförts i över 100 länder
med över 400 000 respondenter sedan 1981. Den syftar till att förstå värderingar,
trosuppfattningar och motivation hos befolkningen världen över. Det är världens största
icke-kommersiella undersökning kring människors värderingar. I denna karta (se figur 3)
mäter man traditionella värderingar mot sekulära rationella värden och överlevnadsvärden
gentemot självuttryck värden.

 WVS, World Values Survey är en globalt nätverk av forskare med fokus på sociala värderingar och dess inflytande på
samhället. (www.worldvaluessurvey.org)

2
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Figur 3. Karta av WVS som illustrerar generella värderingar i olika länder världen över.
Traditionella värderingar syftar på religion, traditionella familjevärden, respekt för
auktoriteter. Människor med traditionella värderingar avvisar skilsmässa, abort och
självmord. Samhällen med dessa värderingar har en hög nivå av nationell stolthet och en
nationalistisk synvinkel. WVS (2015). Den motsatta inställningar till de traditionella värdena
är sekulära-rationella värden. Dessa människogrupper lägger mindre tonvikt på religion,
traditionella familjevärden och auktoriteter. Skilsmässa, abort, eutanasi ses som relativt
acceptabla. WVS (2015)
Överlevnadsvärden handlar om den ekonomiska och fysiska säkerheten. Det är kopplat till en
relativt låg nivå av förtroende och tolerans. Medans självuttryck värderar högt prioriterat
miljöskydd, ökad tolerans av utlänningar, homosexuella och lesbiska och jämställdhet och
ökade krav på deltagande i beslutsfattande i det ekonomiska och politiska livet. WVS (2015)
Vi har kopplat WVS (2015) kartan till det Ceder Lewisohn nämnde om att östeuropas
gatukonst skiljer sig från västeuropas gatukonst och på WVS (2015) kartan kan man se att det
finns kontraster mellan östeuropeiska länder och västeuropeiska. Särskilt Polen som ligger
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avskilt och skiljer sig i en större utsträckning från övriga europeiska länder. Vi bestämde oss
för att Polen skulle ingå i våran rutt och gick sedan vidare med att räkna på restider mellan
närliggande länder där Ungern och Tjeckien passade in i restid och var relevant utifrån WVS
(2015) kartan.
Danmark som tillhör västeuropa och ligger enligt WVS (2015) kartan långt ifrån de
östeuropeiska länder vi valt. Danmarks huvudstad Köpenhamn låg dessutom geografiskt nära
oss i södra Sverige och blev därför inkluderad i rutten. Städerna London och Berlin
inspirerades oss till besök då gatukonst är en stor del av huvudstädernas stadsbild och kultur.
I vår resa till England inkluderade vi även staden Brighton då vi blivit tipsade om att staden
skulle vara fylld av gatukonst och att vi blev erbjudna boende i staden vilket var till en
ekonomiskt fördel att åka dit.
Respektive länder och städer som var inkluderade i våran rutt (se tabell 1):

Västeuropeiska länder och städer:

Östeuropeiska länder och städer:

England, London och Brighton

Tjeckien, Prag

Danmark, Köpenhamn

Ungern, Budaphest

Tyskland, Berlin

Polen, Warsawa

Tabell 1. Lista över de väst- och östeuropeiska länder och städer vi besökt.

Efter en planerad rutt och val av länder undersökte vi ytterligare statistik från The World
Bank3 (2016) för att fördjupa oss inom kontraster mellan de valda länderna. Genom att
jämföra statistik försökte vi bilda en uppfattning om vilken gatukonst vi kunde förvänta oss i
respektive land.

 World bank är en grupp bestående av fem organisationer och är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom
ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. http://www.worldbank.org/
3
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Figur 4. Figur 5. Figur 6.  Statistik från The World Banks som visar population, BNP och
andel fattigdom i England, Danmark, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Polen.
Vi valde specifik ut länderna England, Danmark, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Polen. Här
visar statistik av The World Banks ländernas population, BNP, fattigdom. Vi har tittat på hur
populationen ser ut i de olika länderna och haft i åtanke att population kan resultera i att det
finns ett större utbud av gatukonst eller en kulturell variation och mångfald.
Ländernas BNP inkluderar värdet av alla färdiga varor och tjänster under ett år. (World
Banks 2016) I denna statistik kan vi se skillnad mellan Tyskland och England i jämförelse
med de övriga länder och detta kan också vara en bidragande faktor till att gatukonst upplyser
samhällsrelaterade ämnen som exempelvis konsumtion. Nästa statistik handlar om landets
fattigdom där endast de östeuropeiska länderna inkluderas i deras statistik av den anledning
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att den är beräknad på den procentuella mängden av populationen som lever under
minimiinkomst för fattigdom. Detta kan dock skilja sig från land till land för vad som
beräknas vara fattigdom (World Banks 2013). Ingen av de västeuropeiska länderna kom
under den gränsen. Vi förväntade oss därför att se samhällskritiska verk som uttryckte
missnöje genom gatukonst i de östeuropeiska länderna.

Packning
Inför resan så planerade vi igenom packning och utrustningen inför resan. Träningsskor
ryggsäck, bekväma kläder och paraply inför dåligt väder var första prioriteringen. Allt annat
bagage än ryggsäck var utesluten eftersom att vi skulle behöva vandra långa sträckor med
packningen vissa dagar och ryggsäcken var smidig och lätt att röra sig med oavsett miljö.



Egen dokumentation.

22

Etnografi och walking
I en undersökning om platser och miljöer har vi tillämpat etnografiska metoder för att
dokumentera arbetet. Etnografi är en social forskningsmetod som fokuserar på människor och
kultur. Forskningsmetoden innefattar att vara delaktig, aktivt eller passivt i människors egna
miljö Hammersley & Atkinson (1995). Detta kan göras genom att dokumentera och samla
data genom forskarens egna observationer av händelser och konversationer men också genom
intervju. Detta kräver att forskaren söker sig till platsen där data finns istället för att samla
data från sin egen plats och miljö. Jane B. Singer (2009). Sarah Pink (2013) professor i
design och media etnografi, menar däremot att denna beskrivning av etnografi är begränsade i
vad en etnograf har möjlighet att göra och anser att detta endast är en form av etnografisk
metod för datainsamling. Etnografi är en metod för att uppleva, tolka och representera
erfarenhet, kultur och samhälle Pink (2013).
Att besöka platser med syfte att observera, uppleva och tolka för att bilda vår egen
uppfattning av gatukonsten. Vår undersökning stannar däremot inte på en eller några få
miljöer eller kultur utan ställer flera städer och länder mot varandra för att finna kontraster
och likheter. Vi har därför valt att kombinera de etnografi-inspirerade metoderna med
metoden “Walking” O'Rourke (2013). “… walking is not simply something we do to get from
one place to another, but it is in itself a form of engagement integral to our perception of an
environment.” (Pink , Hubbard , O'Neill & Radley, 2010, s.3)
Walking är något som många etnografer behöver använda i sin undersökning men reflekteras
sällan över då andra resultat ofta prioriteras Tim Ingold & Jo Lee Vergunst (2008) Ways of
walking. Walking används inom både etnografi, Pink, Hubbard, O'Neill & Radley (2010) och
inom psykogeografi O'Rourke (2013) som en metod för att observera och tolka intryck och
data om människor och omgivningar. Detta kan göras genom olika typer av walking.
Antingen genom förutbestämda rutter formade baserat på algoritmer, former eller riktning
vilket är en objektiv typ av walking O'Rourke (2013). Walking kan också ta en mer subjektiv
form där intryck och intressen tillåts att styra vägen. Cheng Yi’En (2013) anser att detta kan
användas inom etnografin för upptäckande och insamlande av information och intryck och
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menar att det är mer än bara en metod för att ta sig från en plats till en annan:
“...rather than imagining walking ethnography as a unidirectional practice that brings us
from Point A to Point B, I view it as a process of orientations/ reorientations and
attractions/distractions. This opens up detours and new routes to experiment with my own
fieldwork subjectivities and strategies,” (Cheng Yi’En, 2013, s.213)
Genom att använda en mer subjektiv walking metod ger det oss möjlighet att inte följa en
förutbestämd rutt utan istället vara öppna för distraktioner och nya vägval. Detta har gett oss
en mer dynamisk walking metod där gatukonst och plats har varit vårt fokus och mål. Vad
detta innebär när vi väl vandrar i ett område är att vi har ett mål att röra oss mot men kan på
vägen sen en oväntad gata där något fångar vårt intresse och lockat oss dit. På så sätt finner vi
hela tiden nya platser och gatukonstverk att utforska och dokumentera. Detta har varit en
betydande del av hur vår dokumentation genomförts.

Dokumentation
Att dokumentera resan har varit den viktigaste delen av vårt arbete. Dokumentationen har
skett främst genom stillbildsfotografering men också i rörligt format och genom ljud. Vårt
material innefattar dokumentationen av gatukonst, våra privata bilder som är relaterade till
platsen och bilder på oss själva. Under resan använde vi en blogg för att lägga upp vår
dokumentation.
Följande utrustning har vi haft med oss:

Utrustning och
verktyg:

Antal: Modell:

Mobiltelefoner:

2

Iphone 6 SE, Nexus 6

Tillgång till internet, GPS,
anteckningar, stegräknare,
kamera, sparad
platsinformation, boka
boende mm.

Systemkamera

2

Canon Eos 6D, Canon
700D

Högkvalitativa foton.

Syfte:
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Objektiv

3

50 mm 1,8f, 50 mm 1,8f,
18-55mm 3,5f

Två 50mm objektiv med låg
visuell förvrängning. Ett
18-55mm som har lägre
brännvidd för att kunna få
med större värk eller mer av
omgivningen.

Actionkamera

1

GoPro 5 Black

Fotografera med 170
graders vidvinkel.

Dator

1

Macbook Pro 13

Överföring och behandling
av vårt material. Blogga.

Powerbank

2

Vinsic smartphone

Möjlighet att ladda våra
enheter överallt oavsett
plats.

20000mAh,
Deltaco Powerbank
16000mAh

Tabell 2. Lista över utrustning som använts under dokumentation.
Våra mobilkameror har varit viktiga verktyg på grund av alla verktyg som finns i dem.
Funktionen sparad platsinformation har varit särskild viktig då mobilen inbyggda GPS kan
spara platsinfo vid fotografering. Genom funktionen har det blivit lättare för oss att
dokumentera exakta platser, områden och koordinater vi befunnit oss på. (Se figur 7 och 8)

Figur 7 och 8. Visar hur Iphone 6SE sparar bildgallerier från de olika platserna samt adress
där bilderna tagits.
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Fotografering
Vi har haft med oss varsin systemkamera med syfte att ta högkvalitativa bilder.
Systemkamerorna har används till skillnad från mobiltelefoner mer fokuserat på själva
gatukonstverken (se figur 9) då bilderna är tagna ur liknande vinklar för en likgiltig
porträttering.

Eftersom att platsen runt omkring verket har en stor betydelse för vår undersökning använde
vi en actionkamera med möjlighet till 170 graders vidvinkel för att inkludera omgivningen
runt omkring verket (se figur 10). Tack vare actionkameran var det möjligt att kunna
fotografera genom staket, i gränder och trånga utrymmen där systemkameran inte får plats på
grund av dess storlek  och snäva brännvidd.

Figur 9 och 10. Samma motiv men bilderna är tagna med två olika kameror.

Vår blogg
Inför resan skapade vi bloggen “I jakten på gatukonst”4 som vi uppdaterade med tankar och
bilder under resans gång. För bloggens skull hade vi med oss en dator för att på ett smidigt
sätt bearbeta vårt bildmaterial som publicerades i bloggen. Bloggen fungerade ett öppet

4

  http://www.devote.se/gatukonst/
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forum där vi fritt delat med oss av av våra tankar kring resan, känslor, analyser och
diskussioner kring olika verk vi sett och upplevt på de olika platserna.

Sortering och analys
När vi kom tillbaka från resan hade vi ett stort lager av dokumentation som behövde
bearbetas. Denna dokumentation skulle stå som grund för vår gestaltning och för att kunna
göra det behövde vi först analysera materialet. Även om analys har varit pågående genom
undersökningen behövde vi finna struktur för att kunna gå vidare med gestaltningen. För
sortering och analys av dokumenterat material har vi återigen lånat metodval från etnografin.
I analys av kvalitativt material behöver man bilda ett koncept över dokumenterat material
genom att finna samband och kopplingar mellan vad som visas i dokumenterat material.
Därefter kategorisera detta utefter det som observerats. Hammersley & Atkinson (1995).
För kategorisering och analys har vi själva tagit fram en kategoriserings metod som givit oss
möjlighet att stegvis begränsa urvalet bilder från en mängd på ca 2000 unika gatukonstverk
till ett urval på tolv bilder uppdelat i fyra huvudkategorier. Samtidigt som vi har kunnat
diskutera och argumentera med varandra genom varje steg. Denna kategorisering och urval
baseras på vår egna subjektiva tolkning och intryck av dessa verk. Vi värderar vår egen
subjektiva tolkning i denna process just för att resan och att se verken i verkligheten har varit
en stor del av vår process och vi vill att intrycken som detta lämnat med sig hos oss ska vara
en del av vår gestaltning.
Steg 1
För att enklare kunna få en överblick och skapa en uppfattning över vår dokumentation och
det material vi samlat in valde vi att jobba analogt genom hela kategoriseringsprocessen.
Genom att skriva ut oredigerade bilder har gett oss möjlighet att sprida ut bilder, flytta runt
och omplacera fritt vilket låtit oss få en överblick över materialet. Av de 2000 unika
gatukonstverk som vi dokumenterat har vi valt att göra ett urval som vi skrivit ut. Vi har
vardera valt 30 bilder per land. Alltså 60 bilder per land vilket resulterat i ett urval på 360
bilder.
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Steg 2
Utifrån dessa 360 bilder har vi, genom diskussion och analys, kategoriserat dem baserat på
våra observationer och tolkningar av gatukonstens innehåll, motiv och berättande samt olika
typer av gatukonst, vilka tekniker som används och material. Detta resulterade i 18 enskilda
kategorier, (se tabell 3)

Lekfullt
34 st

Väggmålningar
56 st

Formgivning
9 st

Samhällskritik
45 st

Turisters
minnen 19 st

Material
26 st

Citat
53 st

HBTQ
10 st

Marknadsföring
18 st

Konstnärligt
44 st

Polis
5 st

Respons
7 st

Skulpturer
9 st

Politik
10 st

Tags
6 st

Sociala medier
6 st

Tid
2 st

Tabell 3. Visar de 18 kategorier och hur många verk varje kategori innehåller.

Steg 3
Vi kände oss fortfarande överväldigade av de material vi hade och kände att vi behövde
smalna av ännu mer i vårt urval. Vi ville finna de verk som tilltalat och påverkat oss under
denna resa. Med fokus på plats och innehåll valde vi ut max tre favoriter var från varje
kategori. Dessa verk skulle på något sätt tilltala eller påverka oss. Därefter presenterade vi
våra “favoriter” för varandra där vi diskuterade våra val i en öppen diskussion. Med frågor
som “Varför har du valt denna bild?”, “Vad med detta verk är det som tilltalar dig?”,
“Varför har den skapat en reaktion hos dig?” pratade vi tillsammans om verken. Detta gav
oss möjlighet att få en bättre förståelse över vad som var tilltalande för varandra och vi fick
en bredare syn på verken och hur de kan ses och tolkas.
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Egen dokumentation.
Steg 4
Under diskussion i steg 3 insåg vi att många kategorier berör ungefär samma ämne och kan
därför slås samman till en större kategori som innefattar flera underkategorier. Exempelvis
“samhällskritik” och “sociala medier” som båda berör samhällsfrågor. Många av ursprungs
kategorierna baseras på gatukonstens utförande eller typ av gatukonst och inte beskriver vad
gatukonsten berättar. Exempelvis “väggmålningar” eller “skulpturer” vilket båda är en typ
av gatukonst som inte beskriver innehållet i verket. Därför valde vi att tillsammans
kategorisera om våra kategorier vilket resulterade i fyra huvudkategorier:
Vi kommer under följande rubriker att ta upp exempel ur våra kategoriseringar, hur dem är
relevanta för kategorin och hur vi tänkt om verken.
Lekfullt
Verk som har ett humoristisk, sarkastisk och skämtsamt berättande om ett ämne, en karaktär
eller att platsen utnyttjas och används på ett lekfullt sätt.
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Figur 11 och figur 12. Egen dokumentation.
På figur 11 ser vi karaktären Skeletor som kommer från serien Masters of the Universe från
80-talet där Skeletor som karaktär lever upp till en machokultur. Verket är skapat av en
gatukonstnär vid namnet MINTY och när vi diskuterat hans verk tror vi att MINTYs tanke
med pratbubblan “I NEED A HUSBAND” är att det är en humoristisk och normbrytande
twist på den heterosexualla normen vi jämnt matas med i media. Verket var också uppsatt i
ett område bland HBTQ-vänliga pubar och restauranger i Brighton.
Figur 12 visar en avbildning av karaktären “Little Lucy” som är en återkommande karaktär i
Berlin. Varje verk avbildar olika scenarion där Lucy dödar sin katt. Under en guidad tur får vi
veta att gatukonstnären, “El Bocho” är skaparen av dessa verk. El Bocho ska ha inspirerats av
en 70-tals TV-serie som handlar om Little Lucy och El Bocho har sedan gjort sin egen mörka
humoristiska version av karaktären.
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Figur 13 och figur 14. Egen dokumentation.
I figur 13 ser vi en nymålad yta med skylten “´Warning! WET PAINT” ovanför och texten
“WET PAINT” var skriven med en annan färg på den nymålade ytan. Placeringen av orden
“wet paint” på denna plats upplevde vi som skämtsam och ironiskt tack vare dess kontext och
plats.

På figur 14 hittade vi sprickor i marken runt om i Budapest. Sprickorna var målade i olika
färger och dekorerade staden snarare än att det såg ner förfallet ut.
Samhällsrelaterat
Kritiska, ifrågasättande verk och ofta med politiskt laddade budskap.


Figur 15 och figur 16. Egen dokumentation.
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Figur 15 och 16 är samma verk fast med två olika fokus. Vi tolkar att verken handlar om
kvinnokamp, feminism och om en ilska mot patriarkatet. Men figur 16 kan också handla om
att fysiskt vilja skada det manliga könsorganet.

Figur 17 och figur 18. Egen dokumentation.
Figur 17 tolkar vi som kritik mot överkonsumtion och konsekvenserna som skapas.
I figur 18 diskuterar vi övervakning och personlig integritet. Vi tror att verket syftar på
problematiken med övervakningen som sker i dagens samhälle. Hur övervakningen utvecklas
genom media och i våra informationsflöden såväl som i den fysiska miljön med
övervakningskamerorna som finns överallt.
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Figur 19.  Egen dokumentation.
Figur 19 visar ett café i Berlin som sålde våfflor och crépes. Som de allra flesta butiker och
restauranger hade de säkerhetsgaller när caféet höll stängt. På säkerhetsgaller stod följande:
Revolution starts here! Eat our waffles with no ... regrets", "NO place for: ... racism, sexism,
fascism, homophobia, transphobia, fatphobia, hate...!" och "Fuck beauty standards!".  Vi
upplevde det som ett kraftfullt sätt att utnyttja ytan för att marknadsföra varumärket samtidigt
som de visar sina åsikter mot rasism och homofobi/transfobi och skönhetsindustrin.
Dekorativt
Anser vi vara verk med hög estetisk kvalitet som kan liva upp staden genom att pryda stadens
väggar med målningar.

33



Figur 20 och 21.
Båda dessa exempel anser vi vara av en hög estetisk kvalité och har båda en stark koppling
till den plats de befinner sig på. Figur 20 hittades i Camden, London och föreställer ett
porträtt av Amy Winehouse och är troligen en hyllning till artisten som levde och dog i
Camden. (Biography.com, 2017) Figur 21 är ett kommersiellt verk gjord av Stine Hvid.
Syftet med illustrationen är att göra reklam för drycken Pepsi men marknadsför även
Köpenhamns arkitektur då illustrationen inkluderar kända byggnader från staden.
Abstrakt
Gatukonstverk utan något tydligt berättande eller motiv och är öppen för åskådarens egna
tolkningar.

Figur 22 och 23. Egen Dokumentation.
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För oss kan både figur 22 och figur 23 vara verk uppfattas som abstrakta och tolkningsbara.
Vi upplever verken som abstrakta eftersom att bildspråket går att tolka olika från person till
person.

Dessa verk är långt ifrån all den dokumentation vi gjort och alla de verk som influerat och
inspirerat oss men dessa är några exempel på hur vi kategoriserat upp vår dokumentation och
hur vi tänkt om varför de går under en viss kategori. Vi har fokuserat på hur vissa
gatukonsteverken inter-agerar och intra-agerar med platsen och vise versa. Med dessa verk
bl.a har vi tagit inspiration och kunskap med oss till våran egna gestaltning.

Gestaltning
Denna gestaltning grundar sig i den forskning, dokumentation och metodologi som vi
presenterat i denna text. I gestaltningen avser vi att aktualisera och binda samman alla delar
genom vår egen platsbaserade design och med hjälp av augmented reality applicera det på
fysiska platser i verkligheten.
Genom våra egna observationer och dokumentation tillsammans med tidigare forskning som
Gabry Vanderveen & Eijk (2015) och Young (2012) kan vi dra slutsatsen att gatukonst och
plats kan ha ett nära band där de både påverkar och påverkas av varandra. Platsens
geografiska lokalisering, historia och omgivning tillsammans med mer fysiska element kan
användas som verktyg eller påverka den gatukonst som placeras på platsen. Gatukonsten kan
sedan påverka och förändra platsen och de besökare som befinner sig på platsen.
Med detta i åtanke avser vi att skapa vår egen platsbaserad design utifrån vår geografiska
position, Karlshamn, och de platser som finns i vår omgivning. För att göra detta har vi
applicerat våra egna metoder på vår egna omgivning på samma sätt som vi gjort i vår
undersökning om andra platser. Genom walking och etnografi har vi närmat oss Karlshamn
som plats för att dokumenterar redan existerande gatukonsten samt platser och områden utan
gatukonst. Detta med anledning att få en uppfattning om Karlshamn som plats och se det ur
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ett mer granskande och undersökande perspektiv än vad vi normalt gör när vi passerar
gatorna som invånare i staden.
Utifrån de fyra kategorier vi tidigare fastställt har vi också valt att utgå ifrån i vår egen design
för att skapa fyra olika tematiska designer där Karlshamn som plats fått agera som
utgångspunkt. Målet och syftet med vår design är att skapa reaktion och få andra människor
att tänka. Precis som inspirationer Banksy och Blu tillsammans med många andra
gatukonstnärer vill vi skapa gatukonst som påverkar andra människor på samma sätt som vi
påverkas av gatukonst.
Samhällskritisk
Karlshamn är en skärgårdsstad med mycket besökare under sommartiderna. Många
förknippar sommar med glass och det gör även vi. Vi bestämde oss en dag för att observera
Karlshamns invånare på torget där människor i alla åldrar samlas och äter glass utanför
glasskiosken på torget. Vi bestämde oss därför för att designa en glasstrut (se figur 24) som
väggmålning på en vägg i centrum (se figur 25). För att få in ett samhällskritiskt perspektiv
gjorde vi om glasskulan till en jordglob som smälter för att visa på den globala
uppvärmningen som just nu sker.





Figur 24 och 25. Visar vår illustration och den plats och vägg som denna avses att placeras
på.
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Lekfull
I artiklar om Karlshamn har vi fått fram information om studier som visar att efter analyser av
avloppsvattnet i Karlshamn hittades en omfattande användning av cannabis och amfetamin.
(J. Lindeborg, M. Hallberg & M. Kangestad. 2016. SVT) I en annan artikel som genomfört
en webbaserad undersökning på högstadie elever som gick på högstadiet, i årskurs ett eller
två på gymnasiet i kommunen. (F. Westling. 2016. Sveriges Radio) Undersökningen visade
att fler använder narkotika 2016 än mätningen året innan. Vanligast var cannabis bland killar
som går på högstadiet. Där har droganvändandet ökat från 4,9 procent till drygt 8 procent. På
grund av den här informationen valde vi att skapa ett verk (se figur 26) som till utseende och
berättandet är “lekfullt” men som visar på konsekvenser av missbruk.



Figur 26 och 27. Visar vår illustration och den plats och vägg som denna avses att placeras
på.
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Dekorativ
När vi undersökte platser i Karlshamn hittade vi en stor vägg i centrum. Denna vägg var
sliten och inte blivit underhållen på ett tag verkade det som. Vi valde då att väggen skulle
användas som dekoration. Vi skapade illustrationen till denna vägg ur ett estetiskt perspektiv
och valde då att gestalta en havsgudinna för att hylla skärgården och havet som är en stor del
av staden.

 Figur 28 och 29. Visar vår illustration och den plats och vägg som denna avses att placeras
på.
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Abstrakt
Under vår resa hittade vi mycket textbaserad gatukonst som påminde oss om hur kraftfullt det
är att bara använda ord eller meningar i ett gatukonstverk. Vi valde att skapa ett textbaserat
verk i Karlshamn och bestämde att använda Blekinge Tekniska Högskola som inspiration då
ett av deras campus är situerade i Karlshamn och har ett inflytande och avtryck i staden. För
att visa upp detta har vi valt ett textbaserat verk som innehåller orden “VARFÖR” och som
placerats ut på en vägg (se figur 31) som ligger bredvid högskolan. Väggen syns även inifrån
en del av högskolans salar och rum. Anledningen till att vi valt att skriva “VARFÖR” är för
att högskolan bedriver medietekniska utbildningar på grundnivå med filosofisk inriktning och
begreppet “VARFÖR” är något som ständigt dyker upp i utbildningarna där studenterna
ständigt utmanas och ifrågasätts för deras projekt. Med begreppet “VARFÖR” vill vi också
uppmana åskådarna till att tänka kritiskt och reflekterande och skapa en interaktion mellan
människorna på platsen då verket kanske kan leda till en diskussion bland åskådarna.



Figur 30 och 31. Visar vår illustration och den plats och vägg som denna avses att placeras
på.
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Augmented Reality
Utöver vår egen design process så vill vi också utmana formatet gatukonst och hur det kan
användas. Detta i kombination med begränsningar som lagar och regler som säger att vi inte
får måla eller placera gatukonst var vi vill har lett oss in på andra metoder för att placera
konst på platser utan att “vandalisera” någon annans fysiska egendom. Genom Augmented
Reality får vi möjlighet att projicera vårt grafiska material på verkliga ytor och på så sätt
“förstärka” verkligheten utan att applicera något fysiskt på någon annans egendom.
I vår undersökning om hur AR kan användas för vårt syfte upptäckte vi flera val och tekniker
för hur detta kunde genomföras. AR är inte begränsad till en enhet utan finns tillgängligt till
flera olika skärmbaserade enheter såsom mobiler och surfplattor men också så kallade
“head-mounted displays” (HMD) Carmigniani, et.al (2011). Vi valde att använda
mobiltelefonen som utgångspunkt då vår avsikt är att vår gatukonst ska var så lättillgänglig
som möjligt och en stor mängd människor redan äger en mobil.
Vi har också valt att använda en befintlig mobilapplikation då vi inte har tillräcklig kunskap
för att skapa en egen applikation. Vi har valt applikation baserat på dessa kriterier som vi
ville uppfylla:
-

Platsbaserad AR med möjlighet att placera grafiskt material på en specifik plats eller
yta. På så sätt har vi möjlighet att förankra vår gatukonst till en specifik plats, precis
som annan fysisk gatukonst.

-

Möjlighet att använda egen visuell grafik. Ett måste då syftet med vår gestaltning är
att använda vår egen design.

-

Öppen- och lättillgänglighet. Vi vill att vår gatukonst ska vara öppen och
lättillgänglig för så många som möjligt att uppleva. Vissa applikationer erbjuder
endast klientbaserad AR vilket innebär att inte kan ses på andra enheter och mobiler.

-

Användarvänlighet. Användarvänlighet för både oss som skapare och för
användaren var inte ett måste med ett önskemål för att gör det ännu mer lättillgängligt
för så många som möjligt.
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Vi valde därefter att använda den befintliga applikationen Blippar (https://blippar.com/en/) då
denna applikation erbjuder alla de kriterier som vi ville uppfylla. Blippar använder
bildigenkänning vilket betyder att den skannar av vad som visas framför kameran och
matchar detta mot bilder som finns i deras databas. Detta innebär att vi har möjlighet att lägga
till bilder på platser och väggar som vi vill att applikationen ska känna av och sedan välja vad
applikationen ska visa på denna yta. Blippar erbjuder dessutom möjlighet att importera eget
grafiskt material vilket är viktigt för oss då vi vill presentera vårt egenskapade material.
Applikationen är utöver detta lätt att använda, både för oss som skapare av grafiskt material
och för användare som vill ta del av det.
Här är ett exempel på hur ett av våra verk kommer att se ut om man scannar väggen med
Augmented reality.

Figur 32 och 33. Visar den ursprungliga väggen och sedan hur väggen ser ut genom
augmented reality.
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Sammanfattning

Metoderna vi tagit upp i detta kapitel har varit den viktigaste delen som format undersökning,
forskning och gestaltning, i och med att metoden styrt resultatet och upptäckterna. Utan
walking hade vi inte hittat all den gatukonst som spelat en stor roll för senare gestaltning.
Men också hur allt runt omkring blivit en stor faktor till att kunna genomföra arbetet, som
den packning, utrustning och kläder vi har haft med oss. Att vi tack vare etnografi och
walking fått komma nära platser och lärt känna en omgivning som senare gett oss insikter i
hur vi kan använda platsen som ett berättande genom gatukonst. Och slutligen hur tekniken
var svaret på hur vi skulle genomföra gestaltningen.

Diskussion
I detta kapitel kommer vi diskutera vår syn på gatukonst, varför vi valt ämnet och hur det
ledde oss in på hur gatukonst och plats påverkar varandra. Vi kommer att diskuterar våra
egna upplevelser, observeringar och dokumentering samt knyter an med den forskning som vi
presenterat tidigare i denna text. Vad vi tar med oss från denna undersökning och hur våran
gestaltning kan utvecklas.

Gatukonst ur en platsbaserat synsätt
Gatukonst är ett medium som skapas på offentliga platser och delas i första hand med
platsens besökare. Till skillnad från nätet där vi ofta ser andras upplevelser som första
intryck. Mycket bilder på gatukonst delas på nätet och sociala medier men för att kunna delas
måste personen bakom bilderna fysiskt besökt platsen. Personen har då skapat sin egen
uppfattning och kan forma andras intryck av gatukonsten genom hur det porträtteras, där
faktorer som hur något fotas, redigeras eller i vilket sammanhang det presenteras spelar roll
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eller till exempel om en bloggare ger positiva åsikter om ett gatukonstverk så kan läsaren
påverkas av personens åsikter innan de själva har hunnit bilda sin egna uppfattning.
När vi jämför en upplevelse på plats till skillnad från sociala medier där siffror mäter
visningar, gillningar och följare tror vi att många låter det avgöra värdet på det som
publiceras. Inom gatukonst går det inte att mäta på samma sätt när man ser ett verk i
verkligheten. Konstnären eller åskådarna kanske inte har en aning om hur många som har sett
den innan eller vad andra tycker om den. Det blir endast din egen upplevelse och du får själv
bilda din egen uppfattning och åsikt. Det är något fysiskt, när man går förbi platsen eller
konsten så existerar inte den digitala världen, när vi ser gatukonst fysiskt på plats så ser vi
inte det genom ett digitalt filter där det hela tiden finns åsikter eller värderingar som kan
forma vårt intryck av konsten. Vi valde därför att använda oss av en etnografisk
undersökning där vi själva tagit oss till platserna för att själva skapa ett första intryck och
sedan återberätta och spegla en ärlig bild vi fått av platserna och gatukonsten.

Platsen i ständig förändring
En del av verken som vi dokumenterat har vi först hittat genom den research vi gjort på nätet
om städerna vi besökt. Att besöka dessa platser i verkligheten har ofta visat sig vara en
annorlunda upplevelse i jämförelse med våra förväntningar. Gatukonst är dynamisk och
under konstant förändring vilket gör att uppfattning man får av att se bilder av en plats eller
ett gatukonstverk kan förändras eller vara helt annorlunda i verkligheten. I Warszawa var det
exempelvis mycket hus som var rivna eller höll på att byggas om vilket gjorde att gatukonst
inte fanns kvar och platser såg helt annorlunda ut. (se figur 34 och 35).
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Figur 34 (foto: Maciej Kruger/Fundacja Do Dzieła!)  och 35 (Egen dokumentation).
I Prag finns det en turistattraktion i form av en vägg som är influerad av John Lennon och
The Beatles. (se figur 36) Turister som besöker väggen skriver citat och målar på väggen och
på grund av detta förändras väggen konstant från dag till dag med nya budskap, texter och
kärlek från besökarna.

Figur 36. (Egen dokumentation)
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Vi besökte också övergivna och avlägsna platser som hus, tunnlar och industriområden. (se
figur 37, 38 och 39) Platser som en gång varit aktiva platser med besökare och företag i
området men som idag står tomma och övergivna. Det var tydligt att gatukonstnärer hade
sökt sig dit då platserna kryllande av gatukonst. De övergivna platserna hade förvandlats till
ett rum där gatukonst numera härjade. Vi tror att anledningen till varför platserna tas över av
gatukonst är för att det inte verkar ske någon övervakning av platsen eller att den underhålls,
vilket resulterar i att platsen blir till ett utrymme för skapande av gatukonst.

Figur 37 och 38. (Egen dokumentation)
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Vi som turister
Under vår resa har vi varit medvetna om att våran upplevelse av platser eller miljöer sker
genom ett turistisk perspektiv där vi ser många platser för första gången vilket kan ha en
påverkan på vår upplevelse i jämförelse med någon som kanske bor i området. Detta kan
också betyda att vår tolkning av ett verk kan skilja sig från andra på grund av att vi saknar
information om verken eller platsen. Vi har genom samtal, diskussioner och guidade turer
med lokalbor och guider fått reda på bakgrundshistorier om gatukonstverk och platsen. Vi har
fått höra andra människors perspektiv på olika verk som vi hittat.

Figur 40. (Egen dokumentation)
Ett exempel på hur vi kan fått information om verk utan att söka på nätet är exempelvis när vi
var i London och dokumenterade verket på bilden ovan (se figur 40). Det kom fram en man,
vid namn Mark, till oss och berättar att det var han som skapat enhörningen vi var på väg att
fotografera. Mark berättade för oss om hur enhörningen funnits tidigare men målats över och
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nu vill han återställa verket. Enhörningen var målad i detaljer med metallic/glitter färg för att
enhörningen skulle glittra i morgonsolen och på eftermiddagen så att barnen som skulle från
och till skolan skulle se den glittra. Mark berättade också att han ibland målar mitt på dagen
och att det inte var någon som brydde sig, de enda som säger något är folk som ger
komplimanger och tycker att det ser bra ut. Även barnen kan få delta i återställningen av
verket om Mark jobbar på under dagen när de går förbi. Tillfällen och spontana möten som
dessa har betytt mycket för oss under resan, då vi på grund av tidsbrist och få kontakter i
städerna vi besökt, inte kunnat fördjupa oss lika mycket i varje verk vi dokumenterat. Verk
som dragit till sig vår uppmärksamhet och fångat vårt intresse har vi spenderat mer tid med
att utforska och fördjupa vår förståelse för verket.

Figur 41. (Egen dokumentation)
Detta citat (se figur 41) hittade vi i Prag. Citatet “GRAFFITI SAVED MY LIFE” fångade
vår uppmärksamhet och vi har försökt söka upp verket på nätet men det enda vi hittade var
andra personer som inte verkar ha en koppling till verket utan bara lagt upp en bild på den. Vi
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undrade vem har skrivit citatet? Kanske är det en känd graffitikonstnär? Vad är anledningen
till att texten är skriven just där och vad är historien till texten? På grund av att vi besökte
städerna i 2-3 dagar var vi under ett strikt tidsschema där det var svårt att skapa kontakter
som kunde leda oss in på gatukonstens historia och bakgrund i staden ur ett perspektiv som
en lokalinvånare.

Resultat av dokumentation
För att skapa en uppfattning och grund över våra observationer och dokumentation väljer vi
att börja med att presentera en sammanfattande beskrivning över våra upptäckter från varje
land. Gatukonsten vi upptäckt generellt har varit mycket lekfull, samhällskritisk, abstrakt och
dekorativ och skedde främst genom väggmålningar, stickers, statyer eller objekt.
I de västeuropeiska länderna fanns det gott om gatukonst i alla storlekar och format. Mycket
pappersbaserad gatukonst som var klistrade på väggarna, fysiska objekt, skulpturer,
väggmålningar eller tags. Vi summerar gatukonsten i London och Brighton som bred med
mycket olika åsikter och verktyg som gatukonsten uttryckts i exempelvis dekorera om
trafikskyltar på ett humoristiskt sätt för att ändra budskap. Det var en stor grupp av
samhällskritiska verk som upptäcktes men också hur företag utnyttja gatukonst i ett
kommersiellt syfte.
Berlin
Berlin var likt London och Brightons variation av gatukonst i både budskap och teknik. Den
stora skillnaden var att Berlin inte använde sig av gatukonst i samma utsträckning rent
kommersiellt. En vanlig gatukonst form i Berlin är stickers då detta inte bedöms som
skadegörelse utan som nedskräpning vilket ger ett lindrigare straff om man blir gripen.
Köpenhamn
När vi jämför städerna London, Brighton och Berlin med Köpenhamns gatukonst märks det
en stor skillnad i hur kontrollerad gatukonsten var. Köpenhamns gator var generellt ganska fri
från gatukonst förutom klistermärken och klotter på diskreta platser och objekt. Här var det
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arkitektur och statliga statyer som drog åt sig uppmärksamheten. I området Vesterbro
förekommer mer gatukonst i form av lagliga väggmålningar gjorda av kända gatukonstnärer.
I Köpenhamns fristad Christiania, där gatukonst är lagligt, kan man sen en stark kontrast mot
övriga delar av Köpenhamn. Christianias gatukonst är överallt i området och var väldigt
färgstark, humoristisk och lekfull.
Prag
I Prag märktes det att turismen var stor i staden eftersom att det kryllade av turister överallt. I
centrala delen av staden fanns det mycket barer och uteställen. På gatorna runt pubarna var
väggarna fulla av meningar och citat skrivna av det som vi antar är turister och lokala
invånare. Mycket av gatukonsten i Prag bestod av just textbaserad gatukonst i olika former
och av den mer bildbaserade gatukonsten var det mestadels mindre verk, bortsett från ett fåtal
väggmålningar.

Budapest
Budapests och Köpenhamn tycks ha en liknande typ av gatukonst kultur där nästan all
gatukonst som förekommer i staden är i form av lagliga väggmålningar gjorda av kända
gatukonstnärer. En organisation i Budapest vid namnet Színes város5, (översatt till colorful
city) jobbar i ett samarbete med flera aktörer i staden för att anordna en årlig
gatukonstfestival med syfte att fylla tomma väggar med väggmålningar.
Warszawa
Även Warszawas gatukonst bestod av mestadels lagliga väggmålningar och här fanns även
några väggmålningar bevarade från Warszawas kommunistiska regeringstid. En del av
Warszawas kändaste väggmålningar som vi kollat upp på nätet fanns inte kvar på grund av
rivna byggnader och ombyggnationer. Vi förvånades över hur lite annan form av gatukonst
det fanns i staden utöver väggmålningar.

 http://szinesvaros.hu/en/
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Gatukonst och plats
Väggmålningar är den typ av gatukonst som vi sett mycket av i denna undersökning och som
vi anser binder samman flera diskussionsämnen som vi tagit upp tidigare i denna text. I
Gabry, Vanderveen och Eijk’s (2015) undersökning om synen på gatukonst visar deras
undersökning att en hög estetisk kvalitet kan ha en positiv effekt på besökare som tittar på
verket. Något som organisationen Színes város i Budapest tycks hålla med om. Syftet med
deras organisation är att göra Budapest till en mer inbjudande stad genom att pryda stadens
väggar med väggmålningar. De anser att stadens gråa och tråkiga väggar känns främmande
och ovårdade.
“The problem at hand is that the city we live in is at many spots grey and alienating. The
public spaces are neglected, making it hard to love and protect them. This leads to
degradation and depletion. It is easy to see that this way the space loses its public
function.” (Színes város6)

Figur 42 och 43. (Egen dokumentation)

6

 http://szinesvaros.hu/en/what-is-it
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Figur 44. (Egen dokumentation)
Efter att ha sett dessa väggmålningar (se figur 42, 43 och 44) i verkligheten blir det extra
tydlig vad de försöker förklara. Denna inställning till hur gatukonst kan användas till att göra
en plats mer inbjudande stämmer överens med vår upplevelse av att besöka dessa platser.
Precis som Young (2012) menar att gatukonst tar plats och påverkar besökarna på platsen
kräver dessa väggmålningar sin plats för att kunna påverka omgivningen. Detta är något som
inspirerat oss och som vi tagit med oss till vår egen gestaltning.
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Figur 44. (Egen dokumentation)
Det här porten (se figur 44) är ett exempel på hur gatukonsten kan påverka platsen och
besökarna. Denna port är en av de få platserna i Köpenhamn där det fanns massor av tags och
det som man kan klassa som klotter eller vandalism. Det som var spännande med just denna
port var att det var den enda porten på hela gatan som blivit nermålad. Vi gick längst gatan
och såg hur två unga tjejer ställer sig framför porten och börjar posera och ta bilder på sig
själva med porten som bakgrund. Vår uppfattning är att gatukonsten var anledningen till att
dessa personer valde att fotograferas med porten. Alla tags gemensamt skapade en helhet som
kan ha gett ett högre estetiskt värde hos personerna som fotograferades med porten .

Augmenterad gatukonst
Vi ville skapa interaktion mellan den verkliga världen och den digitala. Hur hade det sett ut
och vad finns det för möjligheter till det? Det var här tankar om Augmented reality uppstod.
Med hjälp av ARs teknik kunde vi få våra visioner förverkligade genom möjligheten att
skapa gatukonst i ett digitalt format. Gatukonstens gränser var nu mer utsuddade och inte
begränsade till att bara existera fysiskt i den verkliga världen.
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Väggar runt om i Karlshamn valdes ut som vi personligen ansåg vara slitna eller väggar som
var bra placerade för budskap just på den platsen. Vi är medvetna om att det inte finns en
högre makt eller ägande över “rummet” i den digitala världen, och att vi just nu har
möjligheten att utnyttja de oändliga platserna som finns genom augmented reality. Men med
detta tillkommer även ett ansvar hos oss som medietekniker. Hur kommer Augmented reality
att ta plats i framtiden? Vem styr vad som får visas i den digitala världen som just nu håller
på att utvecklas. Vad måste vi tänka på? I dagsläget är vi två studenter som står till svars för
det vi producerat i en digital värld och det finns ingen som kontrollerar eller reglerar det vi
producerar, men alla kan genom en applikation ta del av våra verk.

Slutsats
Gatukonst kan skapas genom sprickor i marken, i övergivna hus, på trasiga soffor, i tunnlar,
över väggar, under broar, inne på toaletter, på trafikskyltar, i gränder, på tåg, i trapphus och
på stängsel med verktyg som hänglås, sprayfärg, yoghurt, brandsläckare, tavlor, kritor,
kapsyler, jord, metall, plast, papper och lim.
Varje verk berättas och förmedlas genom olika metoder och verktyg. Vi har hittat yoghurt
som målas på väggar och växt fram till att bli mossa, hänglås som låses fast i stängslen i hopp
om att bevara evig kärlek mellan namnen som skrivits på låsen, på barer där människor
skrivit av sig på väggarna inne vid toaletterna, på smutsiga soffor som är utplacerade över
Berlins gator och kapsyler som täckt en vägg utanför en pub i England.
Som designers och berättare fann vi gatukonst som inspirerande ur ett designperspektiv där
gatukonstnärer är illustratörer, typografer och formgivare. Alla med ett eget unikt bildspråk
och ofta med en berättelse att dela. Gatukonst är varken svart eller vitt utan ett spektrum där
budskap, färg, form, utseende och plats har betydelse. Alla har vi egna åsikter om vilken
gatukonst som är vacker och vilken som är vandalism. Att gatukonsten kan väcka reaktioner
hos åskådare är det ingen tvekan om men det kan skilja sig åt beroende på egna värderingar
och åsikter. När vi går tillbaka till tidigare forskning där problematiken om vart gatukonsten
ska få ta plats Iveson (2010) utvecklades vårt koncept för AR eftersom det är ett smidigt och
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enkelt sätt att sprida gatukonst runt om i städer. Samtidigt som det bevarar gatukonstens
historia av att vara mestadels tillgänglig för alla att uttrycka sig på en offentligt plats där lagar
och regler bryts mot att invånarna har sin fria röst som inte kan censureras. Eftersom att
tekniken inom Augmented reality inte har ett system för övervakning kan inget censureras,
och det skapar ett ansvar hos individen för vad som sägs och berättas i den digitala världen.
Gatukonst ska vara ett utrymme för kreativitet, glädje och uttryck. Precis som gatukonsten
idag har oändliga möjligheter för hur fysiska material och objekt kan användas så möjliggör
Augmented realitys tekniska möjligheter i form av exempelvis animation, 3D, foto och film.
Vi tror att detta kommer att utveckla gatukonsten i nya riktningar och skapa nya möjligheter
där den fysiska världen interagerar med den digitala och tillsammans med tekniken kan de
sudda ut gränserna.
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Ordlista
Gatukonst - En applicering av ett visuellt medium på offentlig plats.
Graffiti - Textbaserad gatukonst.
Tags, tagging - En text baserad, kalligrafisk, signatur.
Väggmålning och Mural - Ett storskaligt konstverk målat eller applicerat på en vägg, tak
eller annan permanent yta.
Estetiskt värde - Ett subjektivt mått för hur estetiskt attraktiv något är där bland annat
hantverket och tekniken som används kan bidra till hur det värderas hos åskådaren.
Stencil - En målning där en eller flera utskurna stenciler använts för att skapa verket.
Sticker - Ett färdig grafisk verk, ofta gjort på papper eller plast, som fästs på en yta.
Walking - En form av gång eller vandring med syfte att upptäcka och utforska genom att
promenera.
Paraplybegrepp - ett ord som i sig självt innefattar flera andra begrepp inom samma
kategori.
Brännvidd - Brännvidd beräknar objektivets förstoringsgrad och refererar till hur inzoomad
objektivet är.
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Teknisk bilaga
Adobe Photoshop och Adobe Lightroom
Vi har använt Adobe Photoshop och Adobe Lightroom som bildbehandlingsprogram till att
redigera och behandla vårt material inför publicering eller uppvisning av våra bilder.
Adobe Illustrator
Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Detta program
har vi använt under skapandet av våran gestaltning.
Devote
En svensk bloggportal som vi använt som bloggplattform till vårt projekt och uppdaterat vår
resa och publicerat inlägg från vår dokumentation. (www.devote.se/)
Länk till våran blogg http://www.devote.se/gatukonst/
Blippar
En mobilapplikation för augmented reality med möjlighet till bildigenkänning och placering
och redigering av digital grafik i augmented reality. Vi har använt Blippar som en del i vår
gestaltning för att placera ut verk på utvalda byggnader och för att möjliggöra att andra kan se
dessa verk.
Canon 6D och 700D
Vi har haft med oss varsin systemkamera under resans gång för att kunna dokumentera
självständigt. Canon 6D tar högre kvalitativa bilder och därför används till att fotografera de
viktigaste verken.
Iphone 6 och Motorola Nexus 6
Våra mobilkameror har varit viktiga verktyg på grund av alla verktyg som finns i dem.
Funktionen sparad platsinformation har varit särskild viktig då mobilen inbyggda GPS kan
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spara platsinfo vid fotografering. Genom att använda funktionen har det blivit lättare för oss
att dokumentera exakta platser, områden och koordinater vi befunnit oss på. Vi har också
använt våra telefoner för att få tillgång till internet så att vi har kunnat söka upp information,
bokat biljetter och övrig fakta som varit nödvändig. Genom applikationen “Hälsa” som finns i
Iphone har vi haft tillgång till stegräknare som räknat ut antal steg och km vi vandrat.
Gopro 5 Black
Gopro 5 är en kompakt liten actionkamera som fotograferar och filmar i hög kvalité.
Eftersom att platsen runt omkring verket har en stor betydelse för vår undersökning använde
vi en actionkamera med möjlighet till 170 graders vidvinkel för att inkludera omgivningen
runt omkring verket. Tack vare kamerans mindre storlek var det möjligt att kunna fotografera
genom staket, i gränder och trånga utrymmen där systemkameran inte får plats på grund av
dess storlek.
Google Docs
Google Docs är en molnbaserad tjänst för textbehandling. Vi har använt tjänsten för
synkroniserat textskrivande där vi båda kan skriva och redigera samma dokument samtidigt.
Google Maps
Google Maps är en kart och navigeringstjänst för dator och mobila enheter. Vi har använt
Google Maps för navigering och platsinformation under resan samt fört statistik och historik
över rutt och besökta platser.
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