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Förord 

Vi vill tacka Ruzan Hakopian och Emelie Englund i Pussitiv Dance för ett givande och roligt samarbete 
i utvecklandet av dansinstallationen. Vi vill tacka respondenterna för deras medverkan, som bidrog till 
en intressant diskussion och analys. Vi vill även tacka vår handledare Niklas Rönnberg som stöttat oss 
under studiens gång. Till sist vill vi tacka vår vän Snezhana Hristova. 
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Sammanfattning 

Denna studie är ett kandidatarbete utfört på kandidatprogrammet Grafisk design & kommunikation vid 
Linköpings universitet. Studien är en kvalitativ designfallstudie som genomförts i samarbete med 
dansgruppen Pussytiv Dance, där en installation innehållande dans och rörlig bild har utvecklats. 
Studien syftar till att undersöka hurvida samhällsdebatten om offentlig amning kan kommenteras 
genom rörlig bild som en del av denna installation. Installationen ska visas på Feministisk Festival i 
Malmö 10 juni 2016. Målet med installationen är att väcka tankar, känslor och skapa diskussion om det 
samtida samhällsklimatet kring offentlig amning i syfte att bidra till en attitydförändring.  
 
Debatten om amning på offentlig plats präglas av frågor som rör paradoxen kring kvinnans bröst som 
sexuellt objekt och matbärare. Samhällets normer leder till att kvinnor känner sig obekväma att amma 
på offentlig plats, där det även har skett diskriminering i samband med amning. Dessa normer var 
önskvärda att ifrågasätta genom installationen.  
 
Designprocessen delades i två iterationer, där den första innehöll en förstudie samt utforskande av 
designrymden. Under den andra iterationen utvecklades de skarpaste idéerna till en prototyp av den 
rörliga bilden till installationen. För att styrka designbeslut användes verktyg som rör kommunikation, 
rörlig bild, ljud, dans och samspel. Den framtagna prototypen blev en 20 minuter lång film med ljud 
bestående av både inspelat, illustrerat och animerat material. Prototypen utvärderades av en grupp 
respondenter genom en enkätundersökning och diskussion med fokusgrupp. Fokus i utvärderingen låg 
i att se hur mottagaren uppfattar installationen gentemot uppsatta mål, hurvida det är möjligt att 
kommentera debatten om offentlig amning samt vad installationsformen ger för bidrag till kontexten.  
 
Studien kom fram till att det var möjligt att kommentera samhällsdebatten om offentlig amning genom 
rörlig bild som en del i en dansinstallation. Det kom även fram till att installationens 
kommunikationsmål nåddes och att installationsformen, dans och rörlig bild, är en effektiv form för att 
få mottagaren att reflektera över sina egna normer, vilket öppnar upp möjligheten att ändra på invanda 
attityder.  
 
Nyckelord: offentlig amning, samhällsdebatt, feminism, sexualisering, objektivisering, rörlig bild, 
installation, kommunikation, retorik, visuell kommunikation, dramaturgi, samspel 
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Abstract  

This is a qualitative design case study, that examines and explores how motion pictures can be designed 
as a part of a dance performance, which comment upon the social debate about breastfeeding in public. 
The study is based on a collaborative project, developed by the two authors, which are graphic 
designers, and the dance group Pussytiv Dance. The aim of the installation is to give the receiver a 
wake up call and reflect upon that social debate, in order to contribute to a change in attitudes and 
norms within the social culture.  
 
To motivate the design decisions, the study refers to theories within areas of sexualisation, 
objectification, communication, motion pictures, audio, dance and interaction between dance, sound 
and picture. During the design process were made several various evaluations within the project group 
between the authors of the study and the dance group. A prototype of the design was evaluated by a 
test group, that took part of a live-show of the performance. The analysis was later on build upon the 
data collected from the test group. 
 
The main conclusion drawn from the analysis was that the social debate about breastfeeding in public 
was possible to comment upon through motion pictures as a part of a dance performance. The 
communication goals were accomplished, since the receiver experienced the performance as desirable. 
The study also concluded that the form of the performance, motion pictures in interaction with dance, 
influence people in a way which helps them open themselves for self reflection and empathy and gives 
the opportunity to change norms within a society. 
 
Keywords: Breastfeeding in public, Social Debate, Feminism, Sexualisation, Objectification, Motion 
Pictures, Dance Performance, Communication, Rhetoric, Visual Communication, Dramaturgy, 
Interplay 
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Begreppsdefinitioner 

 
Nedan beskrivs begrepp som används i studien för att tydliggöra den valda definitionen av dessa och 
därmed öka förståelse för studien.  
 
Offentlig amning sker då en kvinna ammar sitt barn på en offentlig plats, det vill säga en plats där alla 
människor har rätt att vistas på.  
 
En norm  kan definieras som ett förutsägbart och väntat beteende i en grupp, samhälle eller kultur, det 
som anses vara det önskvärda och “normala”. (Fiske 1990) 
 
Kommunikation  definieras i denna studie som relationen mellan sändare och mottagare vid överföringen 
av ett meddelande. Sändaren är den som förmedlar meddelandet, informationen, och mottagaren är 
den som tar emot denna information.  
 
Rörlig bild definieras i denna studie som digitala bilder bestående av inspelat och/eller illustrerat material 
som över tid förflyttas i kombination med ljud.  
 
En installation (eng. performance), är en framträdandeform som i sin natur utmanar traditionella 
definitioner och gränser för ramen av ett framträdande. Det är ett specifikt event som uppmanar 
mottagaren att tolka, reflektera och engageras mentalt, känslomässigt och fysiskt. (Carlson, 1996) 
 
Ett Score är en vanlig term inom dansen där ett dansframträdande kan vara indelat i flera delar, så 
kallade Scores. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Amning har visat sig ha flera hälsofördelar för både barnet och modern. Bröstmjölken innehåller 
ämnen som stimulerar immunförsvaret hos barnet och minskar risken för infektioner och enligt 
Rikshandboken i barnhälsovård rekommenderas att barnet får bröstmjölk under barnets sex första 
månader. Forskning visar även att kvinnor som ammat löper mindre risk att drabbas av bröst- och 
livmoderhalscancer. Amning är på så sätt en folkhälsofråga som bör stödjas, främjas och skyddas f ör att 
skapa förutsättningar för en god hälsa för kvinnor och barn, menar Margareta B erglund. (Berglund 
2015) 
 

“Att skydda, främja och stödja amning är en global folkhälsofråga och kan ses som en indikator för att öka 

hälsan hos barn och kvinnor samt minska ojämlikhet i hälsa. Att amma är det ojämförligen mest naturliga och 

bekväma sättet att ge ett barn idealisk föda. Genom den nära kroppskontakten får barnet, förutom näring, 

sina behov av värme, närhet och trygghet” (Berglund 2015) 

Trots de påtagliga hälsofördelarna har amningsfrekvensen under de senaste decennierna minskat i flera 
länder, där Sverige är medräknat. Detta ses med oro och av den anledningen har Nationella 
samordningsgruppen för amningsfrågor tillsammans med Konsumentverket, Livsmedelsverket och 
Socialstyrelsen, utarbetat en strategi, "Strategisk plan för samordning av amningsfrågor 2013-2016", för att 
främja, skydda och stödja amning i Sverige. (Berglund 2015) 

 
De senaste åren har det pågått en debatt om huruvida kvinnor ska få amma i det offentliga rummet. 
Kvinnor har upplevt diskriminering på offentliga platser i samband med amning och en 
attitydsförändring i samhället. I ett citat beskriver grundaren av intiativet Amningsuppropet,  Kicki 
Sahamies, hur hon upplever att attityderna mot amning på offentlig plats har förändrats från det att hon 
fick sitt första barn 2012 och hennes andra tre år senare. Hon beskriver hur många får utstå blickar och 
fnysningar när de ammar, men det var först när hon själv 2015 var med om en direkt kränkning som 
hon fick nog och startade Amningsuppropet, ett intiativ som verkar för att diskriminering på grund av 
amning i offentlig miljö ska motverkas med lagskydd. (Amningsuppropet 2016) 
 

“...  På biblioteket har jag blivit ombedd att täcka mig vid sittande amning, till och med på barnavdelningen, 
men när jag nyligen ville låna böcker med barnet ammande i sele blev jag av en bibliotekarie avvisad från 
platsen med motiveringen: ”Det ser verkligen inte trevligt ut.” Jag blev sårad av att ha blivit utpekad inför ett 
tiotal åskådare. Min första tanke var att sluta amma … Men i stället valde jag att offentligt ta ställning mot den 
diskriminering jag och många andra dagligen blir utsatta för.” (Amningsuppropet 2016) 

 
Den 11 mars 2016 skrev Ammningsuppropet i DN åsikt om att det bör finnas en tydlig lagstiftning 
som skyddar mot diskriminering av amning på offentlig plats. Detta för att skydda mammors rätt att 
amma i det offentliga rummet utan fördömande blickar. Artikeln påpekar att 49 delstater i USA, 
Storbritannien och Taiwan skyddar amning i lag på offentliga platser, samt att i Australien är 
diskriminering på grund av offentligt ammande olagligt medan det i Sverige är en gråzon. Att amma på 
offentlig plats är inte olagligt men det är inte heller olagligt att förbjuda någon att amma. 
(Amnigsuppropet 2016)  
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Även Marit Olanders (2011) återger att Lars H Gustafsson uttrycker sig att det handlar om 
diskriminering och menar på att frågan handlar om alla människors lika rätt att röra sig i det offentliga 
rummet. Han menar att barnet och mamman ska respekteras och få amma vart som helst när det 
behövs. Att inte få ha med sitt barn och amma det i det offentliga rummet innebär en begränsning 
menar Gustavsson. (Olanders 2011) 
 
Tanken om begränsning går i linje med vad den feministiska rörelsen menar. Amning är en central 
fråga inom feminismen då rätten till att amma handlar om kvinnors rättigheter till kroppen och 
rörelsefrihet. I en samhällskultur där kvinnor diskrimineras och förtrycks i samband med amning på 
offentliga platser är det en viktig och självklar fråga att kämpa för inom den feministiska rörelsen. 
(Young 2005) 
 
Sexualiseringen av kvinnans bröst är en av orsakerna till att amning blivit mindre tolererat på offentliga 
platser. Marion Young (2005), erkänd forskare inom feminism menar på att sexualiseringen av 
kvinnobröstet leder till ambivalenta känslor kring bröstet som både ses som ett sexuellt objekt och 
matbärare. Detta gör att människor har svårt att separera bröstets naturliga användningsområde från en 
sexuell kontext (Young 2005). På sociala medier präglas debatten av åsikter relaterade till kollisionen 
som beskrevs ovan. Debatten väcker starka känslor både på för- och emotsidan. Nedan presenteras 
några röster hämtade från sociala medier.  
 

“Men när kvinnors bröst används till sitt egentliga syfte, att ge bebisar mat, då får folk plötsligt panik. Det är 
som att vissa inte står ut med tanken på att bröst kan finnas till för annat än mäns lystnad” (Lidström 2014)  

 
"I don't think it's right for mothers to just whip out the breasts. Other people may not be as 'free' as them and 
will feel uncomfortable. I don't think it should be banned, but I think all mums should be required to use a 
nursing blanket to cover up." (The Voice Debate: Should Breastfeeding In Public Be Banned? 2015)  
 
"I see this behaviour regularly. I'm a mother of two, I don't want to see breastfeeding in public banned, but 
some mother's need to show the consideration they want people to give them to others." (The Voice Debate: 
Should Breastfeeding In Public Be Banned? 2015)  

 
Politiska samhällsdebatter syns och hörs ofta på sociala medier eller i politiska sammanhang, men även 
konst och grafisk design har använts genom tiderna som uttrycksätt för att påverka samhällsstrukturer 
och ifrågasätta normer. Dadaism (1916 - 1923) är ett exempel på en konströrelse som genom dess 
anti-konst protesterade mot de uppsatta konstreglerna som de ansåg var präglade av den samtida 
politiken som ledde fram till första världskriget. Dadaisterna ansåg att konsten rättfärdigade det 
korrupta samhället och såg som sin uppgift att attackera den rådande strukturen, vilket de gjorde med 
provokation och revolt. Dadas verk var således konkretiserad kritik mot krigets hemska handlingar och 
de använde sig av överraskningar och chock för att väcka reaktioner hos publiken. (Richter 2007)  
 
Idag är dada-rörelsen ett eget kapitel i konsthistorien vilket säger något om hur starkt deras 
tillvägagångsätt påverkade. Delar ur Dadas verk kan liknas vid formen installation, som är en 
framträdande form som utmanar framträdandets traditionella gränser (Carlson, 1996). I Linköping 2013 
gjorde två kvinnor en installation som relaterar till det sexualiserade kvinnobröstet. Kvinnorna ställde 
sig i en rondell med bar överkropp, i syfte att visa brösten som osexualiserade. Installationen fick 
mycket uppmärksamhet i media och kvinnorna var förvånade över hur ett par bröst kan väcka så 
mycket känslor. (Osexualiserade bröst en chock för medier 2013)  
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1.2 Designfallstudien 
Pussytiv Dance är ett danskompani som jobbar med genre-överskridande dans genom olika typer av 
dansproduktion. Deras ideologi grundar sig i antirasism och feminism och deras vision är att förändra 
världen med dans som gärna är normbrytande. De uttrycker sig såhär:  
 

“ Vi inspireras, sporras och skakas av vår omgivning och samtid, vilket sätter sin prägel i vår konst … Vi vill 
förändra världen med dans. Vi tror på konsten och vi tror på dansen som ett verktyg för att få fram och lyfta 
viktiga frågor.” (Pussytiv Dance 2016) 

 
Författarna såg möjligheten att tillsammans med Pussytiv Dance skapa en dansinstallation bestående av 
dans och rörlig bild, som en kommentar till debatten om offentlig amning. Installationen ska visas på 
den ideella festivalen: Feministisk festival Malmö, 2016.  
 
Festivalen är ett initiativ av Malmös feministiska nätverk och har arrangerats en gång per år sedan 2014. 
Festivalen riktar sig till alla och fokus är att aktivera, ge kunskap, ge utrymme för kultur och att samla 
människor för att lyfta feminismen. Festivalen upplägg består av olika evenemang såsom filmvisningar, 
workshops, dans-uppträdanden, teater, poesi men också spelningar av DJ:s och artister. Festivalen är 
gratis på dagen och är ett ideellt arrangemang där olika personer och organisationer är engagerade på 
olika sätt.  
 
Sammanfattningsvis är denna studie ett forskningsprojekt av författarna tillsammans med Pussytiv 
Dance. Projektet handlar om att ge en kommentar till en samtida samhällsdebatt som berör offentlig 
amning, i syfte att ge ett avtryck. Mer specifikt är studien en fallstudie hur man genom dans och rörlig 
bild kan ifrågasätta samtida normer i samhället. Samhällsdebatten är direkt relaterad till kvinnors 
rättigheter och påverkar därav projektgruppens situation i samhället. Därför står ämnet projektgruppen 
nära. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utforska hur samhällsdebatten om offentlig amning skulle kunna kommenteras 
genom rörlig bild, som en del i en dansinstallation.  
 
1.3.1 Delfrågor 
 
1. Är det möjligt att kommentera samhällsdebatten om offentlig amning genom rörlig bild som en del i 
en dansinstallation? Om ja, på vilket sätt?  
 
2. Hur uppfattar mottagaren installationen gentemot installationens kommunikationsmål och tonalitet?  
 
3. Vad bidrar installationsformen, bestående av dans och rörlig bild, till att kommentera en 
samhällsdebatt? 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Då studien har genomförts under den tidsram som en kandidatstudie omfattar, har författarna aktivt 
bestämt vissa avgränsningar för studien. Författarna valde att utforma en prototyp istället för en färdig 
design av den rörliga bilden som en del av en dansinstallation. Studien berör utvärderingen av denna 
prototyp. Dock berörs inte utvecklingen av prototypen.  
 
En annan avgränsning som gjorts är att installationen som tagits fram inte belyser hela debatten kring 
offentlig amning, utan belyser utvalda ämnen. Detta för att debatten innehåller en mängd olika 
inriktningar och vinklar. Författarna såg det som lämpligt att fokusera på vissa delar motiverat av 
tidsramen samt installationens omfattning.  
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2. Teoretisk ram 

För att kunna besvara syftet som berör hur samhällsdebatten om offentlig amning skulle kunna 
kommenteras genom rörlig bild, är det nödvändigt att förstå de områden som är inblandade i 
kontexten. Detta för att skapa en grund att utgå från vid kommunikationen.  
 

2.1 Sexualisering & objektivisering 
Enligt feministisk teori är bröst och den kvinnliga kroppen sexualiserad i den västerländska kulturen. 
Det har lett till att det finns en upplevd paradox kring bröst, då de och ena sidan ses som sexuella 
objekt för att behaga mannen, och andra sidan uppfattas som en källa av näring till nyfödda barn. En 
paradox som grundar sig i kulturella aspekter. Moderskap och sexualitet står i motsats till varandra och 
anses hållas ifrån varandra. Där i grundar sig tabun om incest. Genom att hålla isär moderskap och 
sexualitet behöver inte män uppleva att de delar den kvinnans sexualitet med deras barn. Young (2005) 
menar att Kvinnans känslor kring bröstet präglas av samhällskulturen, vilket för med sig att kvinnor 
upplever rädsla för att tappa sin sexualitet när de ammar. En lösning på denna uppdelning är nödvändig 
för att att ge kvinnorna frihet. Young (2005) menar att när bröstet ammar måste det avsexualiseras och 
när bröstet är i sin sexuella kontext, måste funktionen av bröstet som mat-bärare, förbises. Bröstvårtor 
anses som tabu för att de är bokstavligt talat befinner sig mitt emellan sexualitet och moderskap. 
(Young 2005) 
 
Sexualiseringen av kvinnans kropp och bröst grundar sig i objektivisiering. I artikeln Objectification 
Theory. Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks presenterar Fredrickson 
och Roberts (1997) en objektiviseringsteori för att förstå konsekvenserna av att vara kvinna i en kultur 
som objektiviserar kvinnokroppen. Teorin grundar sig på fakta från den feministiska forskningen. 
Teorin menar att kvinnor är socialiserade att se och utvärdera sin kropp från perspektivet av en 
utomstående observatör och till viss mån behandla sig själva som objekt att utvärderas. Kvinnans 
internalisering av teorin kallas för själv-objektivisering. (Fredrickson & Roberts 1997) 
 
Konsekvensen av själv-objektivisering i kombination med amning diskuteras i studien Indecent Exposure: 
Self-objectification and Young Women’s Attitudes Toward Breastfeeding. Studien visar att det finns ett samband 
mellan själv-objektifisering hos kvinnor och attityder kring amning. Studien visar att kvinnor som hade 
en hög grad av själv-objektivisering mer sannolikt ansåg att amma offentligt var oanständigt samt kände 
oro över att amning kan vara pinsamt och påverka sin kropp och sexualitet negativt. På så sätt är 
kvinnors beslut kring amning en komplex fråga, då både kulturella och sociala normer formar kvinnors 
attityder och beslut kring amning. (Johnston-Robledon m. fl. 2007) 
 
Även i artikeln “Breast is Best…But Not Everywhere: Ambivalent Sexism and Attitudes Toward Private and Public 
Breastfeeding” diskuteras hur sociala normer formar kvinnors beslut kring amning. Artikeln beskriver hur 
kvinnor möts av motsägande förväntningar från samhället gällande amning, då samhällets budskap 
tyder på att:  
 
“... the ideal mother breastfeeds, but not if we have to see it…” (Acker 2009)  
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En norm som bidrar till att kvinnor upplever negativa känslor kring att amma offentligt då det försätter 
dem i en ambivalent och omöjligt situation. Bilden av en kvinna som ammar sitt barn behöver 
normaliseras för att ändra de negativa normerna och kvinnans situation. (Acker 2009) 
 

2.2 Kommunikation 
För att kommentera en samhällsdebatt genom rörlig bild som en del i en installation är det relevant att 
förstå vilka tillvägagångssätt och verktyg som finns inom kommunikation, för att nå fram till 
mottagaren på ett önskvärt sätt.  
 
2.2.1 Kommunikation mot ändamål  
För att kommunicera till en mottagare är det nödvändigt att syftet med kommunikationen definieras. 
Detta för att skapa en så önskvärd effekt hos mottagaren som möjligt. Fem aspekter som är viktiga att 
förstå är; syftet, sammanhanget, budskapet, avsändaren och målgruppen. Inför ett kreativt arbete tar 
Eriksson (2011) upp åtta steg som gör att det kreativa arbetet kan fokuseras åt rätt håll. Ett av stegen är 
att definiera ett mätbart mål  med kommunikationen för att mäta om det blev framgångsrikt. Målgruppen 
är också viktigt att definiera för att förstå hur de som kommer ta emot kommunikationen fungerar. Det 
kan också vara bra att målsätta vilket önskbart beteende kommunikationen ska resultera i, om mottagaren 
exempelvis ska byta tankemönster eller börja bete sig på ett nytt sätt. Budskapet är en annan aspekt och 
är det som ska kommas ihåg av kommunikationen. Ett annat steg är tonaliteten där kommunikationens 
uttryckssätt bestäms, exempelvis om det ska uttryckas underhållande eller självsäkert. (Eriksson 2011) 
 
2.2.2 Semiotik 
Semiotik definieras som studerandet av tecknet och dess funktion (Fiske 1997). Nedan beskrivs de 
begrepp som ansetts användbara som verktyg i utformningen av kommunikationen. 
 
En symbol är ett begrepp inom semiotiken som innebär att den står för något annat än den ursprungliga 
betydelsen. En symbol etableras genom användning och en outtalad överenskommelse. Ett exempel på 
symbol är hjärtats form som de flesta vet betyder kärlek. En metafor är en förklaring av en obekant 
egenskap eller funktion av någonting beskrivet med andra igenkännande termer. Exempel på metafor är 
att kalla en person för en klippa eller en stjärna. En liknelse är när ett ting liknas vid ett annat. Liknelsen 
används antingen i ett illustrativt pedagogiskt syfte eller att få mottagaren att själv fundera ut vad något 
betyder. Exempel på liknelse är: “trivs som fisken i vattnet”. 
 
Denotation innebär beteckningen av någonting, dess faktiska och objektiva betydelse. Konnotation  innebär 
snarare en subjektiv betydelse av beteckningen. Denotationen av någonting innebär samma sak oavsett 
dess sammanhang men konnotationen skiljer sig från person till person då konnotationen speglar egna 
uppfattningar och associationer. (Fiske 1997) 
 
2.2.3 Retorik  
Retorik är ett begrepp som handlar om konsten att övertala mottagaren. Inom retoriken finns flera 
användbara begrepp som kan fungera som hjälpmedel med syfte att få mottagaren att reagera på ett 
önskvärt sätt. (Eriksson 2011) Nedan beskrivs några vanliga begrepp inom retoriken.  
 
Logos innebär att övertyga mottagaren genom att använda argument baserade på fakta eller nytta. Ethos 
innebär att skapa förtroende hos mottagaren och handlar om karaktären hos avsändaren. Ethos är 
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värdefullt för att sändare och budskap ska kännas trovärdigt för mottagaren. Pathos innebär att väcka 
känslor hos mottagaren för att påverka på ett önskvärt sätt. Logos, ethos och pathos är tre 
grundläggande aspekter att utgå från inom retoriken, där situation och sammanhang avgör hur stor del 
varje får ta. (Eriksson 2011)  
 
För att få någon att minnas det som kommuniceras är det effektivt att det är oväntat, otänkbart eller 
annorlunda. Det är även det som dra till sig uppmärksamhet och frambringa känslor hos mottagaren. 
Inom kommunikation är färg, rörelse och tabubelagda ämnen faktorer som kan få mottagaren att 
minnas. (Eriksson 2011) 
 
En annan del av kommunikationen i ett framträdande är graden av abstraktion och hur det påverkar 
kommunikationen med publiken. I artikeln To Set and Not To Set: Destabilizing abstraction in scenography, 
Performance Research, nämns att valet av ett abstrakt i förhållandet till ett figurativt uttryck är två olika sätt 
att dra till sig uppmärksamhet, där abstrakta ting får mottagaren att skapa inre bilder medan ett figurativt 
uttryck ger en tydligare vägledning vad mottagaren ska se. (Donger 2013) 
 
Ironi  ses vanligtvis som något som undantrycker klarheten genom att säga tvärt emot vad som 
egentligen menas. (Booth, 1994) Mottagaren förväntas vara införstådd i vad som menas, trots att det 
inte sägs rakt ut. (Nationalencyklopedin, ironi. 2016) Ironin kan på så sätt frigöra tanken och öka 
förståelsen för något genom att ifrågasätta den. I och med den motsägelsefulla karaktären riskerar 
ironin att missförstås och skapa osäkerhet. Ironi är ett retoriskt medel som kan användas för att 
kommunicera på ett humoristiskt och slående sätt samtidigt som det även kan användas för att uttrycka 
ett förakt. (Booth, 1994) 
 
Provocera  är att genom en utmanande handling framkalla en viss motreaktion (Nationalencyklopedin, 
2016). Reaktionen visar ofta på egenskaper hos den provocerade som annars hade förblivit dolt eller 
förnekat, vilket är fördelaktigt för provokatören.  
 

2.3 Rörlig bild  
Då syftet innebär att en samhällsdebatt ska kommenteras genom rörlig bild presenteras nedan verktyg 
användbara i utformning av rörlig bild. 
 
2.3.1 Bildberättande 
Dramaturgi  är ett vanligt berättarspråk som ofta används vid filmskapande och kan definieras som 
konsten att berätta en historia på ett sätt som gör att mottagaren vill hänga med från början till slut. 
(Bergström 2015) 
 
Det dramatiska berättandet  är uppbyggt av en särskild struktur bestående av anslag, presentation, konflikt, 
fördjupning, dramatisk vändpunkt, upptrappning, upplösning, avtoning, upplösning och avtoning. 
Karaktärsdrag för ett dramas upplägg är att anslaget inleder filmen, ger ett försmak av hela filmen och 
bygger upp en förväntan. Berättelsen fortsätter och en konflikt blir synlig i berättelsen, som utvecklas 
och fördjupas en bit in i berättelsen tills vändpunkten kommer. Den dramatiska vändpunkten gör att 
konflikten blir tydligare och det händer något som gör det omöjligt att återvända till tiden innan den 
ägde rum. Dramat avslutas med att det goda vinner över det onda. (Jenninger m. fl. 1996) 
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Ett bildberättande som går ifrån det linjära och strukturerade berättandet är det icke-dramatiska 
berättandet . Syftet med ett icke-dramatiskt berättande behöver nödvändigtvis inte slutar med att hjälten 
vinner eller att olika skeenden äger rum, utan handlar mer om att, genom en berättelse med öppnare 
struktur, ge större frihet för mottagaren att tolka och värdera själv. (Bergström 2015) 
 
Plantering  är ett begrepp inom dramaturgin och innebär att skapa fokus kring något i berättelsen som 
kan verka otydligt, men att mottagaren lägger märke till det. När detta senare i berättelsen återkommer 
skapas en aha-upplevelse och igenkänning , och det som visades tidigare blir nu tydligt för mottagaren. 
(Bergström 2015) 
 
2.3.2 Designprinciper  
Kontrast kan användas i kommunikation för att skapa dynamik och spänning. Storlekskontrast är till 
exempel när ett stort element är placerad vid ett litet. Andra typer av kontrast är styrkekontrast, 
formkontrast och färgkontrast. (Bergström 2015) 
 
2.3.3 Bildredigering & effekter 
Klippning  av rörlig bild är det som bygger upp själva historian. Klippningen avgör hur det filmade eller 
animerade materialet ska sättas ihop. Klipptempot är något som är bra att jobba med för att engagera 
mottagaren på olika sätt. För att lugnt intryck bör klipptempot vara längre med mjuka övergångar 
medan korta klipp med snabba övergångar ger ett mer stressigt eller spännande intryck. En klipprytm 
finns i all rörlig media och kan förklaras som en känsla genom filmen. Om musik ligger till grund för 
klippningen är det musiken som får fram rytmen åt den rörliga bilden. En annan effekt är panorering , en 
horisontell kamerarörelse som skapar nyfikenhet och fokus på var eller om den stannar. (Jenninger m. 
fl. 1996)  
 

2.4 Ljud  
Inom rörlig bild är ljud en viktig del för att kommunicera. Men hjälp av ljudet kan bilden berikas, 
förklaras och skapa olika stämningar. När ett ljud berikar en specifik bild genom att förstärka eller 
beskriva bilden skapar ljudet ett värde till bilden som kallas för tillagt värde (eng. added value) (Chion 
1994). Det finns många olika sätt att skapa tillagt värde till en bild och de som är aktuella i detta projekt 
presenteras nedan. 
 
2.4.1  Empatiska ljud 
Ett empatiskt ljud (eng. empathetic sounds) karaktäriseras av att det matchar den känsla som är verksam i 
den specifika scenen. Med det menas att ljudet följer scenens rytm, ton och stil vilket innebär att de 
följer kulturella koder för känslosammakontexter så som nedstämdhet och lycka. (Chion 1994) 
 
2.4.2 Oempatiska ljud  
Oempatiska ljud  (eng. anempathetic sounds) är motsatsen till de empatiska, vilket innebär att de är ljud 
som inte matchar känslan som är verksam i scenen. Ljudet går snarare emot scenens känsla och skapar 
en markant skillnad i rytm, ton och känsla. Denna sammanställning har effekten av att få känslan mer 
intensiv och i vissa fall obehaglig. (Chion 1994)  
 

16 



 

2.4.3 Omgivningsljud 
Ett annat typ av ljud är omgivningsljud (eng. territory sounds) som är ljud som ger konnotationer till en 
viss omgivning eller plats. Exempelvis kan det vara fågelkvitter som får mottagaren att konnotera till 
utomhusmiljö. (Chion 1994)  
 
2.4.4 Detaljljud 
Ljud som har en roll att kommunicera specifika detaljer kallas för detaljljud  (eng. elements of auditory 
setting). Det kan till exempel vara en hund som skäller från långt avstånd. Den första är ett ljud med en 
berättande roll. (Chion 1994) 
 

2.5 Dans 
Det är genom kroppen vi upplever livet och att dansen kan fungera som ett icke-verbalt språk som 
förkroppsligar olika uttryck och känslor. I artikeln Moving people and minds: Dance as a vehicle of democratic 
education  lyfts betydelsen av den roll som dansen kan ha för att frambringa tillit, empati och reflektion 
som behövs för att engagera människor till dialog med varandra och för att lära sig. Dansen blir en 
upplevelse som alla kan ta del av då dansen uttrycker så personliga och publika delar av människor, 
vilker skapar personliga intryck och reflektioner. (Catalano & Leonard 2016) 
 

 

2.6 Samspel mellan rörlig bild, ljud & dans 
För att kunna utforma rörlig bild som är en av komponenterna i ett bild-, ljud- och dansframträdande 
är det av vikt att förstå hur alla komponenter samspelar och hur det kan skapas. 
 
2.6.1 Dramaturgiskt verktyg 
Dans i samspel med rörlig bild kan liknas vid scenografi inom teaterscenen. I artikeln Embodying 
Scenography , nämns att man kan använda scenografi som dramaturiskt verktyg att leda åskådaren till att 
förstå ett motiv eller ta till sig en specifik aspekt. Scenografi kan även användas för att guida mottagaren 
genom ett framträdande så denne förstår dramat. Det handlar om att skapa en helhet där de olika 
delarna berikar varandra och skapar ett dynamiskt uttryck (Benedetto 2013). Även Chirstensen (2013) 
kommer fram till att scenografi har en stor roll i det dramaturgiska meningsbyggandet av ett 
framträdande, i artikeln Scenography in the Staging / on the Stage / in the Mind of the Audience.  
 
2.6.2 Skiljetecken som verktyg för berättande 
Det finns tekniker för att dramaturgiskt förmedla en historia med hjälp av bild, ljud och rörelse. Dessa 
tekniker är hämtade från grammatiken i språket. För att skapa rytm och vägledning i en text har 
grammatiken skiljetecken som delar in tecken i meningar och kapitel. På samma sätt används skiljetecken 
(eng. punctuation) som verktyg i regi vid teater för både ge vägledning till skådespelarna samt för att 
bygga upp en historia i olika scener och avsnitt. Skiljetecken har olika karaktär och kan vara visuella via 
bild, fysiska genom rörelse eller rytmiska via ljud. (Chion, 1994) Nedan beskrivs samspelet mellan 
visuella och rytmiska skiljetecken, det vill säga bild och ljud.  
 
2.6.3 Visuella och rytmiska skiljetecken: Synkroniseringspunkter 
En synkroniseringspunkt  är en framträdande del då ett specifikt ljud och bild möts i synkronisering. En 
synkroniseringspunkt kan vare ett möte mellan ett ljud och en bild som har olika karaktär men som 
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tillsammans skapar en helhet. Det som är typiskt för synkroniseringspunkterna är att de uppstår i 
samband med att ljudet och bilden byter karaktär från en del till en annan. Det är således ett verktyg för 
att skapa dynamik, struktur samt flyt i samspelet mellan ljud och bild, likt ackord i ett musikstycke. 
(Chion 1994) 
 
2.6.4 Visuella och rytmiska skiljetecken: Synchresis-effekten 
Synchresis-effekten (eng: Synchresis) är konstruerat av Chion (1994) där han slagit ihop orden 
synkronisering (eng. synchronism) och synteser (eng. synthesis). Han definierar effekten som den 
direkta sammansvetsning och relation som skapas mellan ett ljud och en bild som sker samtidigt. Chion 
(1994) beskriver Synchresis som ett psykologiskt fenomen som möjliggör dubbning och de stora 
valmöjligheterna i ljudredigering. Exprimentella videos och filmer visar att synchresis även kan skapas 
då bild och ljud inte alls har med varandra att göra, då det skapar starka och oundvikliga relationer i vårt 
medvetande. I dessa fall skapas inte relationen helt automatiskt, utan det handlar även om mening som 
organiseras med hjälp av gestaltlagar, kontext och lagrade erfarenheter. För att aktivt skapa 
synchresis-effekten kan rytm, mening samt ljudvolym användas. I vissa fall, där mottagaren förväntar 
sig ett ljud, är synkroniseringen oundviklig. Ett exempel är när en person studsar en boll mot marken. 
Mottagaren förväntar sig ett ljud baserat på tidigare erfarenheter, vilket innebär att vilket ljud som helst, 
som redigeras i samma rytm som bollen studsar i marken, är möjligt att kombinera med för att skapa 
synkronisering.  
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3. Metod 
Denna studie är baserad på en kvalitativ metodansats. Enligt Creswell (2014) är en kvalitativ ansats en 
metod som utforskar och skapar förståelse för människan på olika sätt för att skapa mening. En 
kvalitativ forskning ger sitt uttryck i ett tolkande synsätt. Då denna studien söker efter just förståelse 
och mening, motiveras valet av ansats. Det finns olika tillvägagångssätt för en kvalitativ metodansats. 
Det tillvägagångssätt som denna studie bygger på är en fallstudie. Creswell (2014) beskriver att det som 
utmärker en fallstudie är att den bygger på utvärdering och undersökning av ett specifikt fall, begränsat 
av tid och aktivitet. Ett fall skulle kunna vara ett evenemang, en process eller en grupp människor 
(Creswell 2014). Fallet i denna studie är ett designprojekt till en dansinstallation. En designfallstudie 
valdes som passande metodansats för att kunna besvara forskningsfrågan, då forskningsfrågan kräver 
att ett specifikt fall undersöks.  
 

3.1 Projektform 
Projektet som denna studie baserades på var ett samarbete mellan två parter: två grafiska designers 
(författarna) samt två dansare (Pussytiv Dance). Då det var en liten grupp sattes inga specifika 
projektroller, utan projektgruppen jobbade i ett nära samarbete där projektet utvecklades gemensamt. 
Däremot ansvarade dansarna för produktionen av danskoreografi och författarna för produktionen av 
rörlig bild och ljud. 
 
Att jobba i projekt är en pågående och föränderlig process, vilket innebär att projektet utvecklades allt 
eftersom projektet fortlöpte. Projektgruppen jobbade efter en iterativ process vilket innebär milstolpar 
och kontinuerliga utvärderingar för att säkra projektets kvalité (Andersen 2013). Milstolparna bestod i 
stora drag av: empirisk förstudie, iteration 1, iteration 2 samt utvärdering och analys.  
 
3.1.2 Kommunikation  
Dansinstallationen och den rörliga bilden utformades parallellt vilket krävde ett nära samarbete med 
avstämningar och en fungerande kommunikation för kunna säkra att projektet gick åt rätt håll. Formen 
för kommunikation inom projektarbete bör vara en dialog, då det förstärker samarbetet (Andersen 
2013). Av den anledningen upprätthölls en pågående och öppen dialog inom projektgruppen. Denna dialog 
fördes genom en Facebook-chatt samt kontinuerliga projektmöten via Skype. Vid tre tillfällen träffades 
projektgruppen fysiskt. Författarna förde även protokoll över mötena och skickade över dessa till 
dansgruppen för att minimera missförstånd.  
 

3.2 Empirisk förstudie 
Innan designarbetet påbörjades genomfördes en förstudie för att fastställa projektets målsättningar och 
designarbetets utgångspunkt. För att få data om detta genomfördes ett flertal möten med 
projektgruppen, både ett fysiskt möte, Skype-möte och samtal via chatt. Författarna ledde delvis 
samtalen med kvalitativa frågor som berör kommunikativa aspekter. Exempel; Vad ska installationen 
förmedla? Vad är dess budskap och syfte? Svaret på frågorna utvecklades dock gemensamt genom 
diskussion. 
 
Förstudien bestod av ytterligare datainsamling av tekniska förutsättningar och installationens kontext. 
Denna data samlades in via emailkonversation med samordnare för Feministisk festival och bestod av 
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statistik av föregående besökare, information om rummet där installationen skulle visas samt tekniska 
aspekter. Förstudien utvecklades och berikades under designarbetet och datainsamlingen pågick 
därmed parallellt med designarbetet. 
 

3.3 Designarbetets metod & process  
Designarbetet delades upp i två iterationer. Första iterationen bestod av en explorativ fas där målet var att 
utforska designrymden för det specifika fallet. För att göra detta användes idégenereringsmetoden 
brainstorming,  som genom dess öppna metod tillåter alla idéer att få ta plats utan omedelbar värdering. 
Då designfallet består av ett flertal olika delar genomfördes i ett tidigt skede en tematisk sortering av idéer. 
Ytterligare omgångar av brainstoming genomfördes fokuserade efter de tematiska indelningarna.  
 
För att illustrera idéerna användes metoden skissning, vilket underlättar vid förklaring av idéer från en 
part till en annan samt att det utvecklar designtänkandet. Detta var ett verktyg för att kommunicera 
inom projektgruppen. Iteration 1 avslutade med att en omfattande utvärdering genomfördes med 
dansgruppen. Utvärderingen skedde i form av en workshop.  Metoden var lämplig som 
utvärderingsmetod då metoden till sin karaktär bygger på att gemensamt utveckla någonting. Skisserna 
fungerade som verktyg i diskussionen under workshopen. Generellt användes en analog metod där 
papper och penna var det centrala verktyget.  
 
Den andra iterationen bestod av en fokuserad fas där målet var att ta fram en prototyp av den rörliga 
bilden. Utifrån resultatet från iteration 1 utvecklades de olika Scoren i installationen parallellt. För att 
strukturera upp produktion gjordes en produktionsplan. Vid filminspelningen användes tre 
systemkameror, två stativ, en leddlampa och rekvisitan till de olika scenerna. Rekvisitan bestod av 
diverse saker; mjölk, barnpool, dockhusmöbler och vattenkannor för att nämna några. För att verkställa 
den digitala produktionen användes programmen; Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After 
Effects samt Adobe Audition. Programmen var i versionen Adobe Creative Cloud 2015. 
 
3.3.1 Underbyggd design  
Då studiens syfte är att undersöka hur rörlig bild skulle kunna vara utformad, är designarbetet en stor 
del av studiens omfattning. Av den anledningen användes specifika metoder som underbygger 
designbeslut och resultat. För att motivera designbeslut användes vetenskapliga teorier, praktiskt 
kunnande av författarna, värdering eller tekniska förutsättningar. Författarna förde även en 
dokumentation  under hela designprocessen för att kunna följa och säkerställa viktiga designbeslut och 
vägval genom processen. För att kunna dokumentera strukturerat använde studiens författare en digital 
designdagbok, där all information samlades. Det som antecknades var sådant som idéskissande, 
designförslag, tankar, möten, intervjuer, prototyptester, designbeslut, vägval och så vidare. Författarna 
samlade även analoga skisser och dokument i en projektpärm.  
 

3.4 Utvärdering av prototyp  
 
3.4.1 Urval av respondenter  
Till denna studie har en grupp respondenter valts ut för att utvärdera studiens prototyp. Gruppen 
bestod av 12 respondenter. Utvärderingen bestod av två delar; 1: enkätundersökning, 2: fokusgrupp 
(diskussion). Alla respondenter deltog i enkätundersökningen medan 8 respondenter deltog i 
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fokusgruppen. Anledningen till att 4 resondenter inte deltog i fokusgruppen var för att de inte hade 
möjlighet att stanna. Detta ansågs inte påverka studien negativt.  
 
Att göra ett avsiktligt urval av fokusgrupper för en kvalitativ studie är nödvändigt då urvalen ofta är 
små för en kvalitativ studie (Halkier 2010). Att göra ett avsiktligt urval innebär att ta hänsyn till viktiga 
kännetecken utifrån syftet. Då syftet kräver svar på om och hur en samhällsdebatt kan kommuniceras 
genom rörlig bild som en del i en installation, gjordes ett urval med utgångspunkt i den kontext som 
installationen är förutbestämt att äga rum i. Urvalet av fokusgruppen gjordes därför baserat på den 
målgrupp som Feministisk Festival i Malmö har. Nedan presenteras respondenterna, se tabell 1.  
 

Respon-
dent 

Identifierar mig som  Ålder Engagemang i frågor som rör feminism Jobb/ 
studerande 

R1 Kvinna 25 Ja Student 

R2 Man 28 Ja Fritidsledare/st
udent 

R3 Kvinna 21 Har varit, fortfarande intresserad med ej aktiv Student 

R4 Man 23 Ja Student 

R5 Kvinna 22 Ja Student 

R6 Kvinna 26 Ja Student 

R7 Kvinna 23 Nej Student 

R8 Kvinna 28 Ja -  

R9 Kvinna  25 Ja Student 

R10 Kvinna 22 Ja Student 

R11 Kvinna 22 Nej Student 

R12 Kvinna 24 Ja Student 

Tabell 1. Respondenter 
 
Respondenterna hade gemensamt att de studerar men olika ämnen. Majoriteten av respondenterna 
hade ett gemensamt intresse för feministiska frågor. Vid val urval av respondenter till fokustest bör 
variationen av människor diskuteras, då resultatet påverkas av individernas interaktion med varandra 
och därmed vilken empirisk data som samlas in (Halkier 2010). För att öka chansen till ett bra socialt 
utbyte mellan respondenterna kan ett urval göras där respondenterna har någonting gemensamt men 
ändå skiljer sig från varandra på något sätt (Halkier 2010).  
 
Respondenternas svar behandlades anonymt i studien och dess medverkan var frivillig på grund av 
etiska skäl för att skydda respondenternas identitet. Fokusgruppdiskussionen spelades in med ljud, 
vilket godkändes av alla medverkande.  
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3.4.2 Fokusgrupp  
Användningen av en fokusgrupp har till syfte att frambringa empirisk data kring ett specifikt ämne 
genom interaktion mellan människor. Fokusgruppen är således särskilt lämpad för att få fram empirisk 
data som säger något om betydelsebildningen hos grupper (Halkier, 2010). Då denna studie söker efter 
förståelse för hur designen upplevs och vilken effekt den ger i ett socialt sammanhang ansåg författarna 
metoden lämplig.  
 
Fokusgruppen bestod av ett gruppsamtal, där respondenterna diskuterade kring delvis strukturerade 
teman relaterade till studiens syfte. Teman var: reaktioner, budskapet/innehållet, starka intryck, 
uttrycket, samspel. En av författarna fungerade som moderator och en obeserverade tog anteckningar 
på dator. Moderatorn ledde samtalet genom att ta upp teman som gruppen diskuterade kring. I tillfällen 
då gruppen själva kom in på ett annat tema som planerades att tas upp lät moderatorn samtalet fortgå 
utan att stanna upp diskussionen. Gruppintervjun spelades in med ljud och transkriberades efter testet. 
Då den empiriska datan från fokusgruppen är påverkad av varandras åsikter, valdes utvärderingen att 
kompletteras med enkäter. Detta för att få data som inte påverkats av andra samt för att ge möjlighet 
till en djupare analys.  
 
3.4.3 Enkät 
Enkäter valdes som datainsamlingsmetod för att samla individuella reflektioner från respondenterna. 
Enkäten bestod av sju frågor relaterade till installationen gällande innehåll, känslor/tankar, ton/uttryck, 
starka intryck, feedback och syfte. Dessa frågor formulerades utifrån studiens syfte, delfrågor, 
kommunikationsmål samt tonalitet för att ge önskvärd information till studien. Frågorna formulerades 
med öppna frågor för att undvika att leda respondenterna åt ett speciellt håll, då enkätens syfte var att 
samla in kvalitativ data. För att se enkätfrågor, se bilaga 1. 
 
3.4.4 Analysmetod 
Datan från utvärderingen av prototypen analyserades i flera olika steg, då datan samlades in under olika 
förutsättningar. Enkätsvaren samlade in data som representerar första intrycket av installationen och 
individuella tankar medan datan från fokusgruppen representerar en bearbetad bild av installationen 
som är påverkad av medlemmarnas interaktion och påverkan på varandra. Av denna anledning 
analyserades dessa var för sig till en början, för att sedan analyseras tillsammans.  
 
Båda analyserna utgick från en modell bestående av flera steg (Creswell 2009). Nedan presenteras de 
olika analysmetoderna i de olika stegen. Steg 1-5 utfördes på båda datainsamlingstyperna. Steg 6 
genomfördes utifrån tolkningsdatan från de två tidigare analyserna.  
 
Steg ett: organisera datan: transkribering av fokusgrupp och enkätsvaren organiserades med alla svar 
under respektive fråga.  
 
Steg två: Överblick. Datan lästes igenom noga av båda författarna. Därefter diskuterades 
återkommande data och ett antal teman valdes ut efter datans innehåll i relation till forskningsfrågorna. 
Exempel på dessa; känslor, tankar, samspel mellan dans, ljud och rörlig grafik, budskap, starka intryck, 
åsikter och installationens uttryck.  
 
Steg tre: Utifrån dessa teman systematiserades datan genom analog kodning, vilket innebär att 
författarna skrev ut datan och kodade denna genom att att färgmarkera datan efter de olika teman. 
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Övrig intressant data markerades i en övrig kategori för att vara öppen för nya teman. Tematisering 
beskriver den process då forskaren sätter kodningar i relation till varandra. (Halkier 2010) 
 
Steg fyra: Tolkning tema för tema: Efter kategoriseringen tolkades datan genom att frågor ställdes till 
materialet. Tolkning innebär att försöka förstå datan och dess mening (Halkier 2010) För att kunna 
tolka datan på ett bra sätt för studien bör frågorna som forskaren ställer till datan grunda sig i 
forskningsfrågorna, frågeguiden till fokusgruppen och enkäterna (Halkier 2010). Författarna utgick 
därför från dessa och formulerade ett antal frågor att ställa till datan. Tolkningen genomfördes med 
medvetenhet om författarnas egna bias och hur dessa påverkar tolkningen. För att genomföra 
tolkningen användes jämförelser av data samt letande av återkommande mönster.  
 
Steg fem: Slutligen tolkades de olika teman mot varandra och hur de möjligt påverkade varandra.  
 
Steg sex: Tolkningarna från enkäterna samt gruppdikussionen analyserades sedan tillsammans där 
metoderna kunde förstärka varandra.  
 

3.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet refererar till om studien har undersökt de områden som är relevanta för syftet. Studiens 
resultat anses ha en hög validitet om detta har uppnåtts (Clark 1999). De ämnen som undersökt i denna 
studie för att utveckla designarbetet har grundat sig i efterforskning kring amningsdebatten. För att 
utveckla den rörlig bilden har efterforskning inom bildberättande, ljud, samspel och klipptekniker 
genomförts. För att utveckla kommunikationen har semiotik och retorik undersökts. Detta anses av 
författarna vara relevanta områden för studiens syfte.  
 
Reliabiliteten handlar om hur väl metoder har valts ut och motiverats för att styrka studiens resultat. 
Med andra ord refererar reliabiliteten till hur väl läsaren kan lita på studien (Clark 1999). Som beskrevs i 
3.3.1 har projektet som studien baserats på dokumenterats i en designdagbok för att kunna styrka 
designbeslut. Projektet har även utvecklats med en tydlig kommunikation och avstämningar beskrivet i 
3.1.2. Dessa två komponenterstärker studiens reliabilitet.  
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4. Genomförande - Del 1  

4.1 Empirisk förstudie 
För att utforma rörlig bild för att kommunicera en samhällsdebatt är det det viktigt att ha en grund att 
stå på och därför gjordes en empirisk förstudie. Förstudien innehåller bland annat syfte, budskap och 
kommunikationsmål och har som funktion att ge det kreativa arbetet något att stå på och arbeta mot 
(se 2.2.1). 
 
4.1.1 Installationens syfte & budskap  
Syftet med installationen är att avsexualisera kvinnans bröst i samverkan med amning. Installationen är 
ett svar på ett samtida samhällsklimat där amning har blivit en samhällsdebatt fylld med åsikter om hur, 
när och var mödrar bör amma. I ett större sammanhang är syftet med installationen att bidra till ett mer 
tolerant samhälle genom att få människor att ifrågasätta normer kring offentlig amning.  
 
Budskapet med installationen är att varje ammande mor ska ha rätt till sin egen kropp. Detta innebär att 
alla ammande mödrar ska ha rätt till att ge sitt barn mat var som helst utan dömande blickar och åsikter. 
En ammande mors bröst är till för att ge mat till ett barn och ska inte ses som ett sexualiserat objekt.  
 
4.1.2 Installationens målgrupp 
Dansinstallationen riktar sig primärt till besökare på Feministisk Festival Malmö. Enligt en samordare 
på på Feministisk festival var de flesta besökarna från 2015 mellan 20-40 år, något som arrangörerna 
strävar efter att bredda i årets festival. Nedan presenteras statistik från en enkätundersökning som 
fylldes i av besökare på festivalen 2015, 153 svarade.  
 

Kvinna  70 % 
Man  15 % 
Transperson  6 % 
Annat  12 % 
Person som blir utsatt för rasifiering  11 % 
Person med funktionsvariation  6 % 
Feminist sedan länge  74 % 
Ny i den feministiska rörelsen/ännu inte feminist  8 % 

     Tabell 2. Besökare av Feministisk Festival, 2015 
 
Att läsa av från statistiken är en stor del av målgruppen (70%) kvinnor och insatta i feminism (74%) 
sedan länge. En del av besökarna benämner sig själva som annat (12%) och som transperson (6%) 
(Feministisk festival 2016). Dessa uppgifter tyder på en publik som är intresserade av feminism- och 
genusrelaterade frågor. Sekundärt riktar sig installationen till en bredare målgrupp som inte 
nödvändigtvis har intresse för feministiska frågor. 
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4.1.4 Installationens kommunikationsmål 
 
● Installationen ska beröra och väcka reaktion hos mottagaren.  

● Installationen ska ge utrymme för egna tolkningar och tankar kring samhällsdebatten om 
offentlig amning.  

● Mottagaren ska uppleva att syftet och budskapet med installationen är viktigt och nödvändigt, 
och att det finns ett behov av förändring av samhällets syn på offentlig amning.  

● Installationen ska på något sätt ha gjort ett avtryck hos mottagaren i syfte att bidra till 
attitydförändring i samhället. Med andra ord ska den röra om hos mottagarens känslor och 
tankar.  

 
4.1.5 Installationens tonalitet  
Installationen ska ha en ton som känns allvarlig och seriös men till viss del även ironisk (se 2.2.3 ). Den 
seriösa tonen är tänkt att spegla allvaret i problematiken av ämnet samt att ge ämnet respekt. Den 
ironiska tonen ska spegla det absurda i debatten. Det seriösa och ironiska skapar tillsammans en 
tonalitet som ger utrymme till att provocera (se 2.2.3), underhålla och väcka känslor hos mottagaren.  
 
4.1.6 Installationens kontext 
Utgångspunkten för installationen är att den ska visas i festivalens foajé. Foajéns golvyta är ca 10x15 
meter. Projektorn är placerad i ena hörnet över en trappa som fungerar som en passage till festivalens 
övriga områden. Projektorn kommer således bara uppta en liten del av väggytan bakom dansarna. 
Installationen kommer att visas på kvällen till en dynamisk publik som kan komma och gå som de vill i 
rummet medan installationen pågår. Foajén har fönster från golv till tak så att folk utanför kommer 
kunna se in under akten. Ett visst ljusinsläpp kommer att ske från fönstren trots den sena 
programtiden.  
 
4.1.7 Installationens upplägg 
Installationen består av dans tillsammans med rörlig bild. Den rörliga bilden och dansen kommer 
samspela med varandra för att skapa ett gemensamt uttryck (se 2.6.1). Upplägget av installationen 
består av olika delar, så kallade scores där varje score ska förmedla ett speciellt ämne ur 
samhällsdebatten. Utifrån dessa ämnen baseras dansen till stor del på improvisation men även 
koreograferade delar, medan den rörliga bilden och ljudet är skapad sedan innan. Scoren går in i 
varandra men sker i kronologisk ordning. 
 
Under förstudien lades en grundstruktur för installationens upplägg tillsammans med dansgruppen. 
Nedan presenteras upplägget som fungerade som utgångspunkt för designarbetet. Scoren nedan är 
namngivna efter den tänkta dansen för varje score och är dess arbetsnamn.  
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Score 1: Mingel Dansarna går runt bland publiken och visar upp kroppsdelar.  
Denna del ska fungera som en introduktion till debatten/installationen 

Score 2: Bröstskak Dansarna går från ett minimalistiskt bröstskak till att skaka överdrivet mycket.  
Delen ska förmedla att kvinnobröstet blivit översexualiserat. 

Score 3: 
Kontaktimprovisation 

Dansarna improviserar i kontakt med varandra där en liten del består av att den ena 
dansarens huvud förs in under den andres tröja.  
Denna del ska ge ledtrådar till att installationen berör offentlig amning. 

Score 4: Harmonisk 
amning 

Här blir det ännu tydligare att det handlar om amning. 

Score 5: Mjölksekvens Mu-ljud som ger associationer till kontexten.  

Score 6: Amma men 
inte offentligt 

Här ska budkapet bli tydligt och att ingen får se förtrycket. 

Tabell 3. Grundupplägg för installationen 
 

4.2 Designarbete 
Detta kapitel presenterar författarnas designarbete av den rörliga bilden som en del i en 
dansinstallation. Den rörliga bilden består av både bild och ljud. Därför presenteras även utformningen 
av ljudet eftersom det ger värde till den rörliga bilden (se 2.4). Då alla delar i installationen är beroende 
av varandra för att skapa samspel beskrivs även dansen i respektive del i installationen. Då varje Score 
med tillhörande utformning i installationen utvecklades parallellt med varandra, beskrivs de till viss mån 
var för sig.  
 
4.2.1 Iteration 1  
Iteration 1 bestod av ett flertal steg som presenteras nedan och resulterade i ett resultat i form av 
skissförslag att gå vidare med till iteration 2.  
  
4.2.1.1 Steg 1 - Fri brainstorming  

Första steget i iteration 1 bestod av en explorativ fas, där författarna associerade fritt utifrån upplägget 
för att få flera olika idéer och vinklar till designen. Författarna använde sig av metoden brainstorming 
(se 3.3), där idéer skissades ner på papper och diskuterades. Nedan presenteras idéerna som 
genererades.  
 

Ideér  Tanke bakom  I prototyp 

Barnpool med mjölk. Filmat från olika vinklar och 
närbilder. 

Idén med barnpool kom från dansgruppen 
tidigare. Ge frihetskänsla. 

Ja 

Mjölk som hälls, droppar, sprutar.  Spegla amning och mjölken som mat.  Ja 

Redigera filmen med transparenta lager. Tex understa 
lagret syns helt och ovanpå syns ett transparant lager 
av mjölk som hälls. 

Skapa stämning och mystik.  Ja 
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Använda låten Milkshake av Kelis under score 2, då 
dansgruppen gör bröstskak. 

Idé från dansgruppen. Spegla sexualisering av 
bröst (se 2.1), samt att texten i låtenbidrar med 
ironi se (2.2.3).  

Ja 

Ett landskap av kvinnobröst.  Avsexualisera bröstet  Ja 

“Klippdocka” - neutral kropp. Blir sedan som ett 
pussel eller ihopplock av olika kroppsdelar, tex en fot 
på en bit, ett bröst på en annan osv. Tex låta en 
kvinna få mansbröst eller tvärtom. 

Leka med kontexter för att illustrera 
sexualisering av vissa kroppsdelar (se 2.1). 
 

 

Blickar i närbild som plötsligt kommer upp och 
försvinner, skulle kunna vara i samband med Score 1 
(Mingel).  

Illustrera samhällets blickar. De symboliserar 
(se 2.2.2) de åsikter ständigt finns i samhället. 

Ja 

Filma en scen med en kvinna som ammar en docka 
under tröjan.  

Tydligt visa det negativa med samhällets 
normer kring offentlig amning.  

 

Offentliga miljöer som ritas upp likt illustrationer 
kombinerat med ljud från offentliga miljöer - skulle 
kunna vara under Score 1 (Mingel). 

Presentera den offentliga miljön.   

Skapa en modell av en offentlig miljö (typ av kartong 
och dockhusmöbler) och sedan filma denna från olika 
vinklar. Droppa, hälla mjölk över miljön.  

Påvisa att amma offentligt på ett ironiskt sätt 
(se 2.2.3). Samt att det ger en känsla av att ta 
över det offentliga rummet.  

Ja 

Manliga bröstvårtor i relation till kvinnliga 
bröstvårtor.  

Ställa i relation till varandra för att visa på 
sexualisering (se 2.1).  

 

Ge tillbaka mjölken till kossan - en scen där en kvinna 
går på en äng och ger en mjölkflaska till kossan, idé 
från dansgruppen. 

Liknelse (se 2.2.2) - likt hur vi behandlar 
kossor (bestämmer över deras mjölk) 
bestämmer vi även över kvinnans kropp och 
mjölk.  

 

Kan man göra något med nappflaskor? Konnotation till amning (se 2.2.2).  

Tabell 4. Resultat från fri brainstorming 
 

 

Bild 1.Skisser från fri brainstorming 
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4.2.1.2 Steg 2 - Projektmöte 

Ett skype-möte ägde i detta stadie rum tillsammans med dansgruppen. Här diskuterades score för score 
där vad varje score utvecklades gällande vad de skulle förmedla och kommunicera. Författarna 
presenterade även de första idéerna och fick återkoppling från dansgruppen på de olika förslagen. 
Dansgruppen fastnade direkt för två av idéerna; skapa en modell av offentlig miljö samt ett landskap av 
kvinnobröst.  
 
Vid diskussionen kring vad scoren skulle förmedla presenterades olika ämnen ur debatten om offentlig 
amning som författarna hittade utifrån förstudien. Här diskuterades vilka ämnen som redan upplevdes 
bli berörda i installationen samt vilka ämnen som var önskvärda att tas upp.  
 
Dessa ämnen diskuterades:  
● Samhällets olika åsikter om amning och offentlig amning (se 2.1).  

● Att sexualisering innebär att se något eller någon som ett objekt (se 2.1). 

● Paradoxen att kvinnobröstet ses som sexuellt objekt och en näringskälla. Att kulturen formar 
vad vi tycker (se 2.1). 

● Diskriminering av offentlig amning, att det finns en gråzon i Sverige. 

● Forskning visar att objektivisering påverkar kroppsuppfattningen negativt vilket präglar beslut 
kring amning (se 2.1). 

● Att det finns motsägande förväntningar från samhället gällande amning. “En bra mamma ska 
amma men bara vi inte behöver se det.” (se 2.1) 

 
I nästa steg presenteras hur varje score utvecklades vidare, respektive ämne som var önskvärt att beröra 
samt hur idéerna utvecklades.  
 
4.2.1.3 Steg 3 - Brainstorming - fokuserad efter teman 

Författarna började med att utveckla utgångspunkter för varje score som formulerade vad varje score 
skulle beröra och förmedla för att fokusera det kreativa arbetet (se 2.2.1). I utgångspunkterna noterades 
vad dansarna skulle göra, budskapet samt ljud. Dessa finns beskrivna i 4.2.1.5 (Steg 5). Därefter 
genomfördes en fokuserad brainstorming (se 3.3), där varje score behandlades var för sig med fokus på 
att generera ett flertal idéer kring dans, ljud och grafik, övergångar, tempo och berättande. Dessa idéer 
antecknades ner på papper likt mindmaps för varje del. Detta för att få en överblick av hur 
installationens meningsbyggnad och struktur kunde utvecklas. För att kunna utvärdera skissförslagen 
med dansgruppen förbereddes en workshop. Till workshopen konkretiserades förslagen vilket beskrivs 
nedan i 4.2.1.4 (Steg 4).  
 
4.2.1.4 Steg 4 - Förbereda workshop 

Resultatet från brainstormingen konkretiserades genom att organisera informationen på separata 
lappar. Tanken bakom att använda en metod som innebar att organisera med lappar, var för att på ett 
smidigt sätt kunna flytta runt idéer och diskutera dem med dansgruppen. Det som presenterades på 
lappar var; utgångspunkter, designidéer, ljudförslag samt inspirationsbilder. Dessa lappar parades sedan 
ihop med de score författarna ansåg att de hörde ihop med. 
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För att få inspirationsbilder gjordes en trendspaning för att ge en bild av hur något skulle kunna se ut 
och för att inspirera för olika idéer. Här undersöktes grafiskt material som brukar användas vid 
feministisk kommunikation för att få inspiration. Inspiration hämtades från exempelvis den 
feministiska tidskriften Bang och tv-serien Full Patte som publiceras på SVT Play. Bilder från internet 
samlades ihop och skrevs ut för att sedan klippas ut till lappar.  
 
För att kunna få en tydlig känsla för installationens uppbyggnad skapades en skissartad storyboard 
bestående av ett ljudspår. Vid utformning av de olika scorens längd, användes filmmaterial från tidigare 
dansrep med dansgruppen som referens. Videon användes även som referens för att stämma av om 
ljuden passade för de olika delarna. Ljudspåret mixades ihop med ljud som kommit upp i 
idégenereringen så som; droppande ljud, rinnande mjölk, kossor, barnskrik, offentlig miljö och remix av 
Milkshake med Kelis och så vidare. Denna ljud-storyboard användes vid workshopen som underlag vid 
presentation av idéerna och utveckling av installationen.  
 
4.2.1.5 Steg 5 - Utvärdering - workshop  

Workshopen utfördes i en danssal och var upplagd på så sätt att den varvades med diskussion och 
dansövning till de olika delarna. Under workshopen användes materialet beskrivet ovan i 4.2.1.4 som 
verktyg vid diskussion av installationens upplägg och innehåll. Det var en kreativ workshop där alla var 
aktiva i utvärderingen.  
 

 

Bild 2. Workshop med dansgruppen 
 
Nedan beskrivs resultatet som togs med till workshopen och motiveringar till de olika besluten. 
Tabellerna visar på vilka idéer som gick vidare till nästa iteration utifrån de idéer som togs med till 
workshopen. Efter tabellen kommenteras ytterligare saker som kom fram genom workshopen.  
 
Score 1: Mingel (5min) 

Dansarna börjar installationen med att mingla runt bland publiken och visa olika kroppsdelar såsom en 
armbåge, en fot eller ett öra på ett sätt så att kroppsdelarna upplevs som speciella. Score 1 ska ge 
ledtrådar till ämnet om sexualisering men det ska inte vara tydligt. Första delen fungerar som ett anslag i 
syfte att göra mottagaren nyfiken (se 2.3.1).  
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Idébeskrivning Tanken bakom Utvärdering Togs 
vidare 

Kroppsdelar 1  
Illustrationer av kroppsdelar med 
klippdockskänsla och rivna pappersdelar. 
Flyger förbi, flyttas omkring och landar i hög. 
Stop motion-känsla. Detta visas efter en stund 
i samband med att dansarna visar olika 
kroppsdelar.  

Att ge en känsla av att kroppsdelar har 
olika laddningar i samhället. 

Gillades av alla och togs 
vidare från workshopen.  

Ja 

Illustration av offentliga rummet 
Ett illustrerat kafé målas fram där det först är 
lite otydligt vad det ska formas till, blir sedan 
till en offentlig miljö. Denna scen visas 
parallellt med Kroppsdelar där kroppsdelarna 
efterhand fylls i det offentliga rummet. 

Tanken är att kaféet ska symbolisera 
(se 2.2.2) det offentliga rummet. 
Kroppsdelarna i rummet ger en känsla 
av dem i den offentliga kontexten. 

Fick postitiv respons då det 
gillades att den otydliga 
bilden i samspel med det 
offentliga ljudet skapar en 
bild av det offentliga 
rummet.  

Ja  

Instagramflöde 
Att följa ett instagramflöde som visar hur 
olika kroppsdelar ger mer uppmärksamhet 
och vilken hets det blir av vad som anses 
snyggt. 

Att visa på vilken samhällshets det har 
blivit att alltid vara “snygg” och 
laddningen som finns hos vissa 
kroppsdelar. 

Valdes bort då gruppen såg 
svårigheter att välja ut 
bilder med tanke på etik 
samt att det inte skulle se så 
bra ut i en film. Idén 
upplevdes inte som 
originell.  

Nej 

Tabell 5: Idéer för rörlig bild till Score 1 
 
Ljud: Omgivningsljud (se 2.4.3) från olika offentliga platser för att ge en känsla av platsen ämnet berör. 
Här används empatiska ljud (se 2.4.2) i form av stämningsljud som ger en känsla av allvar samt ljud av 
droppar.  
 
Score 2: Bröstskak (3-4min) 

Dansarna går från ett lugnt bröstskak till överdrivet skak. Detta för att påvisa att kvinnors bröst är 
sexualiserade och ses som objekt (se 2.1) med en överdriven känsla. Denna del ska symbolisera (se 
2.2.2) samhälletshetsen och normen kring kvinnobröstet samt ge en känsla av att det är absurt. Delen 
ska kännas en ironisk för att få en humoristisk känsla (se 2.2.3). Detta är en del som successivt ska växa 
fram. 
 
 

Idébeskrivning Tanken bakom Utvärdering Togs 
vidare 

Kroppsdelar 2 
Här fortsätter denna scen från Kroppsdelar 1 
men övergår i att kroppsdelarna sätts i olika 
kontexter på en klippdocka.  

Att leka med tanken om hur stark normen är 
att ett kvinnobröst inte får visas men en 
mans får (se 2.1). Att t.ex. byta plats på 
kvinnokroppens bröst till mannens, att leka 
med kontexten. 

Dansgruppen gillade 
tanken av att sätta 
kvinnobröstet i kontext 
till mannens.  

Ja 
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Milkshake 
En milkshake som tillagas och blandas i en 
mixer. Skvätter och blandas på olika sätt. 
Visas parallellt med andra scener.  

Detta är tänkt som en effekt för att göra 
mjölken synlig för att inleda tanken på att det 
handlar om amning, skapa konnotation (se 
2.2.2). 

Upplevdes av alla som en 
kul sak att testa och att 
det kunde samspela bra 
med musiken och 
känslan av scoret.  

Ja 

Bröstlandskapet 1 
Ett illustrerat landskap med kullar och en 
liten bil kör igenom detta. I takt med 
musiken ploppar bröstvårtor fram på 
kullarna och vissa börjar även dansa. Visas 
parallellt med andra scener.  

Att verkligen göra bröstet till ett objekt 
(kullarna) och att gå helt från kontexten av 
ett sexualiserat bröst på en kvinna. Den här 
scenen är tänkt att bli lite humoristisk då den 
använder sig av ironi (se 2.2.3).  

En av favoriterna hos 
alla. Alla tyckte det skulle 
ge en mer humoristisk 
ton. En idé som kändes 
unik och nytänkande.  

Ja 

Runda objekt 
En mängd olika runda objekt som 
exempelvis olika frukter. Visade på olika sätt. 

Objekten symboliserar (se 2.2.2) brösten som 
objekt i kontexten där dansarna skakar sina 
bröst. 

Valdes bort då 
bröstlandskapet kändes 
som en starkare idé.  

Nej 

Tabell 6. Idéer för rörlig bild till Score 2 
 
Ljud: Låten Milkshake med Kelis.  
 
Score 3: Kontaktimprovisation (2 min) 

Dansarna improviserar med varandra och rör sig samtidigt runt i rummet. Efter en stund förs den ena 
av dansarnas huvud under den andres tröja för att ge ytterligare ledtrådar till att det handlar om amning 
som ska döljas.  
 
I denna del bestämdes att ingen rörlig bild ska visas för att skapa en kontrast (se 2.3.2) från Score 2 
(Bröstskak) och för att dansen ska få fokus. Dock finns det tankar om att ha rörlig grafik i början av 
scoret som en övergång mellan dem.  
 
Ljud: Twitter med DJ Rashad. Ett detaljljud (se 2.4.4) i form av ett koljud för att konnotera (se 2.2.2) 
till amning. Ljudet är även tänkt att kommunicera en liknelse (se 2.2.2) som menar på att kossans 
situation där människor tar hennes mjölk, är i liknelse med samhällets åsikter kring kvinnans 
användning av hennes mjölk. Tanken är att det ska ge möjlighet till fria associationer.  
 
Score 4: Harmonisk amning (2 min) 

Dansarna improviserar fortfarande med varandra medan de rör sig runt i rummet. Här tar dansarna på 
sina bröst på olika sätt men inte på ett sexuellt sätt, och ibland görs rörelser där en av dansarna ammar 
den andre. Budskapet är att visa och ge känslan av vad kvinnobröstet egentligen är till för och de 
känslor som finns mellan mamma och barn. Här ska ingen rörlig bild visas heller på grund av samma 
anledning som i Score 3 (Kontaktimprovisation).  
 
Ljud: Teardrop med Massive Attack. En låt med lugnare tempo. 
 
Score 5: Mjölksekvens (3 min) 

Här diskuterades vad dansarna skulle göra och en tanke var att de interagerar med publiken på något 
sätt, exempelvis häller upp mjölk i glas och delar ut till publiken eller vattna en blomma med mjölk för 
att symbolisera (se 2.2.2) mjölkens växtkraft. Detta score visas för att förmedla mjölkens värde, att den 
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är till för våra barn och att det är en naturlig näringskälla. Budskapet är även att få fram att alla ska ha 
rätt till sin egen kropp, att få amma fritt. 
 

Idébeskrivning Tanken bakom Utvärdering Togs 
vidare 

Hälla upp mjölk i glas 
Här visas ett glas som fylls med mjölk 
där det skvätter, rinner m.m.  

Att förstärka känslan av mjölken i 
sammanhanget. Skapa en effekt. 

Valdes bort för att det fanns så 
många andra idéer bestående av 
mjölk ur olika vinklar. 

Nej 

Mjölkhav 
Mjölk i vågor med varierande bilder av 
närbilder på droppar, sprut och skvätt på 
olika sätt.  

Genom abstrakta bilder (se 2.2.3) på 
mjölk ge möjligheten till att skapa inre 
bilder hos mottagaren som konnoterar till 
mjölk.  

Alla tyckte det var en bra idé för 
att skapa en abstrakt känsla som 
konnoterar till mjölk.  

Ja 

Abstrakt mjölk & färg 
Bild av mjölk som blandas med rosa färg 
för att skapa olika skikt och rörelser. 
Slow motion, fram- och tillbakaspolning.  

Genom abstrakta bilder (se 2.2.3) på 
mjölk ge möjligheten till att skapa inre 
bilder hos mottagaren som konnoterar till 
mjölk. Skapa en effekt. Att inte lägga för 
mycket fokus på bilden.  

Valdes bort då andra idéer med 
mjölk kändes mer intressanta och 
livliga.  

Nej 

Bröstlandskapet 2 
Bröstlandskapet, som beskrevs i Score 2 
(Bröstskak), fortsätter och brösten börjar 
spruta mjölk likt vulkanutbrott. 

Att förstärka känslan av att bröst är till 
för amning. Skapa en effekt. Tanken är 
även att återknyta från Score 2 för att 
skapa igenkänning (se 2.3.1). 

Fick stark positiv respons då det 
är en utveckling av 
bröstlandskapet och liknelsen 
mellan lanskap och bröst blir 
tydligare.  

Ja 

Vattna blomma 
Bild av en kruka som vattnas med mjölk. 
En illustrerad växt börjar sedan växa med 
stop motion-effekt.  
 

Här skapas känslan av vad mjölken är till 
för, att ge näring till liv. Metafor för 
växande (se 2.2.2). 

Denna idé gillades av delar av 
gruppen. Valdes bort på grund av 
risken för att de som inte kan 
amma kan känna sig exkluderade. 
Att det kunde kännas som en 
pekpinne - du måste amma.  

Nej 

Poolen 
En barnpool står utomhus. En person 
går till poolen, fyller den med mjölk och 
går i. Bilder av mjölk som hälls, skvätter, 
sprutar, droppar. Personen stänker och 
hoppar i poolen. 

Tanken är att ytterligare förstärka och 
överdriva att det handlar om mjölk. Ge 
en frihetskänsla av att få göra vad man 
vill med sin mjölk. Poolen kan även ge 
associationer till barn.  

Eftersom idén att ha med en 
pool var en tidig idé från 
dansgruppen valdes denna att gå 
vidare med. Det som gillas med 
idén är det abstrakta med den. 
Att det inte är jättetydligt vad den 
ska säga, att mottagaren får tolka 
det fritt även om det finns en 
tanke bakom (se 2.2.3) 

Ja 

Ge tillbaka mjölken till kon 
Här följs en person som går till en ko 
med mjölk för att lämna tillbaka den.  

Här liknas kon med kvinnan där hon inte 
själv bestämmer över sin mjölk utan det 
bestäms av andra. Att ge tillbaka mjölken 
till kon blir en liknelse (se 2.2.2) för att 
samhället bör göra detsamma för 
kvinnan, att en ammande mamma ska få 
bestämma själv över sitt ammande. 

Majoriteten var inte övertygade 
av idén samt att den kändes svår 
att genomföra pga tidsramen till 
designarbete. 

Nej 
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Tabell 7. Idéer för rörlig bild till Score 5 
 
Ljud: Tempolåt för att få tempoväxling från Score 4. Dansarna kom med förslaget: Hope’s Soliloquy - 
Anstam.  
 
Score 6: Amma men inte offentligt 

Dansarna börjar i denna del amma något under och över tröjorna, exempelvis en docka eller 
barbiedocka. Tankar fanns också om att ha med ögonbindlar för att förmedla känslan av att täcka över 
eller att inte se. Dansarna avlägsnar sig från rummet i slutet. I denna del ska samhällsfrågan och 
samhällets diskriminering mot offentlig amning komma fram. Känslan ska bli stark och nästan en ge en 
känsla av instängdhet. Detta är sista delen och här ska mottagaren få en uppfattning om vad 
installationen ska säga.  
 
 

Idébeskrivning Tanken bakom Utvärdering Togs 
vidare 

Ögonbindlar 
Bild där en person sätter på sig ögonbindlar. 
Inzoomningar för att skapa en instängd 
känsla. 

Att förmedla känslan av att inte vilja se när 
någon ammar på offentlig plats.  

Idén gillades men det var 
inte bestämt om detta 
skulle visas på skärm, 
genom dansen eller båda.  

Ja 

Dockhuset 
Ett dockhusrum likt en offentlig plats är i bild 
och visar olika närbilder men också längre 
ifrån. Mjölk börjar droppa ner på rummet och 
blir bara mer och mer. Efterhand fylls hela 
rummet med mjölk och tar över miljön. Tills 
sist syns hela skedet fast tillbakaspolat och 
rummet blir fritt från mjölk igen. 

Att låta det lilla dockhusrummet 
symbolisera (se 2.2.2) det offentliga rummet. 
Det är som att mottagaren får se det ur ett 
perspektiv ovanifrån. Mjölken ger även här 
en frihetskänsla och en styrka som på ett 
ironiskt sätt (se 2.2.3) säger “jag får amma så 
mycket jag vill var jag vill”. Den sista 
tillbakaspolningen ska ge känslan av 
förtrycket mot att amma på offentlig plats. 

Var en av favoriterna bland 
gruppen. Dansgruppen 
gillade tanken av ett litet 
rum som fylls.  

Ja 

Blickar 
Blickar dyker upp i bild och börjar med ett 
par för att sedan bli fler och fler. De ger 
uttryck för olika blickar exempelvis arga, 
dömande eller observerande.  

Blickarna står för att det alltid finns åsikter 
och dömande blickar från samhället. Att 
alltid bli iakttagen och dömd från andra 
människor. Blickarna symboliserar (se 2.2.2) 
på så sätt samhällets normer 

Alla tyckte att blickar hade 
en förstärkande effekt av 
det installationen ska 
förmedla och därför valdes 
denna.  

Ja 

Amma under tröja 
Här visas att en mamma ammar, men barnet 
som ammas är inte synlig.  

Att ge känsla av instängdhet. “Barnet ska 
döljas när du ammar”.  

Bestämdes att amningen 
sker genom dansen i stället 
för på skärm. 

Nej 

Tabell 8. Idéer för rörlig bild till Score 6 
 
Ljud: Droppande ljud. Stämningsljud eller ett magisktljud som ett empatiskt ljud (se 2.4.1). Tanke om 
att droppljudet fortsätter efter att dansarna avlägsnat sig. Det ska ge en känsla av allvar och spänning.  
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Övriga beslut från workshopen 

Alla idéer från workshopen diskuterades. Den större ändring som gjordes i installationens 
grundstruktur var att Score 5: Mjölksekvens bytte namn till Bröstvapen, då dansarna kom på att de ville 
ge bilden av brösten som vapen, för att skapa mer kraft och frihetskänsla.  
 
4.2.1.6 Steg 6 - Resultat av iteration 1 

Utifrån workshopen med dansgruppen togs beslut av idéer att utveckla vidare, se tabell 9 nedan. 
 

Score Rörlig bild Ljud/musik Dans 

1. Mingel (5 min) Illustration av offentliga rummet 
Streckillustrationer av offentlig miljö 
 
Kroppsdelar 1 
Kroppdelar som blandas ihop/landar 
i miljön 

Offentligt miljöljud 
Stämningsljud/musik 
Droppljud 

Går runt bland publiken och visar 
kroppsdelar. 

2. Bröstskak (3-4 
min) 

Kroppsdelar 2 
Kroppsdelar i kontext 
Klippdocka 
 
Bröstlandskapet 1 
Bröstlandskap med bil som kör förbi 
 
Milkshake 

Milkshake remix - Kelis Bröstskak 

3. 
Kontaktimprovisa
tion (2 min) 

Bröstlandskapet 1 
Bröstlandskap med bil går över till 
ingen grafik alls 

Twitter - DJ Rashad 
 

Kontaktimprovisation 

4. Harmonisk 
amning (4 min) 

Ingen Teardrop - Massive Attack Harmonisk amning i 2 min 
Huvud under tröja 2 min 

5. Bröstvapen  (3 
min) 

Poolen 
Pool med mjölk, skvätta 
 
Mjölkhav 
Mjölk som skvätter/sprutar 
 
Bröstlandskapet 2 
Bröstlandskap, vulkaner med mjölk 

Koljud här och där 
Hope’s Soliloquy - Anstam  

En koreograferad del som sker framför 
skärmen och kallas för Bröstvapen  
En improviserad del där dansarna rör sig 
över hela rummet och dansar fritt med 
känslan av att de är bröst som är fria.  
 
I slutet drar sig dansarna mot trappan. 

6. Amma men 
inte offentligt (3 
min) 

Ögonbindlar 
 
Dockhuset 
Modell av ett fik med ett mjölkregn 
 
Blickar 

Stämningsljud 
Droppljud 

Sitter vid trappan. Kanske tar på sig 
ögonbindlar eller att det visas skärm.  
Ammar med någon typ av docka. Rör sig 
ned för trappan, försvinner ut från 
rummet.  

Tabell 9. Resultat av Iteration 1 
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5. Genomförande - Del 2 

 
5.1 Iteration 2  
 
5.1.2 Justeringar utifrån iteration 1 

Nedanstående punkter är beslut som togs under framställningen av prototypen i iteration 2. Besluten 
togs varierande mellan hela projektgruppen, bara dansgruppen eller bara författarna. Dock litade 
gruppen på varandra och ändringarna hade inte den karaktär att de ändrade installationens olika 
budskap.  
 
● Låten Twitter med DJ Rashad under Score 3 (Kontaktimprovisation) byttes ut till låten H.A.M. 

- Kanye West (Instrumental). Detta var ett beslut från dansgruppen, då de var osäkra på vad 
texten i Twitter låten gav för associationer.  

● Låten Teardrop byttes ut mot en sekvens av tystnad vilket var ett beslut från dansgruppen. 
Detta för att ge en mer intim känsla då dansarnas andning kan höras. Enstaka droppar lades in 
som detaljljud (se 2.4.4) under tystnaden, ett initiativ från författarna för att skapa en plantering 
(se 2.3.1) för dropparna som återkommer i Score 6.  

● Score 1 (Mingel) tog en ny riktning både gällande dansen samt den rörliga bilden. Ett beslut 
från dansgruppen var att i stället för visa upp kroppsdelar kommer de att värma upp brösten på 
olika sätt. Idéen om Illustration av det offentliga rummet samt Kroppsdelar 1 och 2 valdes bort 
och ersattes med glimtar från det filmade offentliga rummet som beskrivs i 4.2.1.5. 
Illustrationerna valdes bort för att det upplevdes starkare att göra en plantering (se 2.3.1) av det 
offentliga rummet (dockhuset) som även visas senare i installationen för att använda ett 
dramarturgiskt berättande. Kroppsdelarna valdes bort på grund av att det inte längre kändes 
motiverade när den nya ideén etablerades. Besluten om grafiken togs av författarna. Dansarna 
beslutade senare att under prototypvisningen ha tröjor med klippta hål för bröstvårtorna, för 
att påvisa laddningen och det tabubelagda kring kroppsdelen (se 2.1). Detta ersatte tanken som 
låg bakom idén om Kroppsdelar 1 och 2.  

● Bröstlandskapet 1 och 2 slogs ihop till en gemensam sekvens under Score 2 (Bröstskak), vilket 
var ett beslut av författarna. Detta besluts tog då övriga parallella scener, som var tänkt att ske 
samtidigt i Score 2, prioriterades bort och mer utrymme fanns i score 2. Författarna valde 
därför att slå ihop ideérna och göra en sammanhängande scen från A-Ö. Konsekvensen av 
detta blev att tanken om igenkänning uteblev för bröstlandskapet.  

● Idén Milkshake prioriterades bort av författarna från Score 2 med motiveringen att idén kändes 
överflödig och minst viktig i en pressad tidsplan.  

● Idén Dockhuset flyttades upp till Score 5 (Bröstvapen) och fungerade som en övergång till 
Score 6 (Amma men inte offentligt), ett beslut av författarna.  

● Idén Ögonbindlar valdes bort i Score 6. Projektgruppen kom överrens om att de illustrerade 
blickarna kändes starka nog att förmedla känslan av samhällets normer och tillrättavisanden.  
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5.1.3 Utveckling av ljudspår 

För att gå vidare med besluten från workshopen samt för att kunna börja producera den rörliga bilden 
behövdes ett ljudspår som underlag. Detta för att både dansare och författare skulle kunna utgå från 
det i sina fortsatta kreativa arbeten. Ljudspåret styrde både tidslängden på de olika scoren samt 
installationens tempo, klipprytm (se 2.3.3) och grundläggande känsla. Ljudet fungerade på så vis som 
utgångspunkt i redigeringen av den rörliga bilden.  
 
Ljudspåret var under utveckling hela tiden från det att designarbetet påbörjades. Efter workshopen 
klipptes ett fullständigt ljudspår ihop och under utformningen av prototypen utvecklades det ytterligare. 
Ljudspåret klipptes ihop av författarna utifrån gemensamma beslut med dansgruppen. Den musik som 
valdes låg till större vikt av beslut från dansgruppen men ljudeffekter var idéer från författarna.  
 
5.1.4 Utveckling av rörlig bild 

Nedan beskrivs produktionens olika delar och respektive utveckling och användning av dem i de olika 
scoren. De olika delarna i den rörliga bilden är Det offentliga rummet, Bröstlandskapet, Mjölkscenen samt 
Offentliga blickar. 
 
5.1.4.1 Det offentliga rummet (används i score 1,  5 & 6) 

Det offentliga rummet bygger på scener från en uppbyggd modell av ett fik. Fiket är uppbyggt med 
kartong, papper och dockhusmöbler i en liten skala som sedan filmas. Modellen av fiket är tänkt att 
vara en symbol (se 2.2.2) för det offentliga rummet och ska i kontexten framkalla konnotationer (se 
2.2.2) till samhällets offentliga rum. Att rummet är en modell i liten skala har valts med tanken att det 
ska ge mottagaren ett perspektiv. Författarna tänker att det kan ge känslan av att man beskådar det 
offentliga rummet utifrån när att vanligvis vara mitt i det. Det offentliga rummet visas på flera tillfällen i 
installationen som i början, under Score 5 (Bröstvapen) och i det avslutande Score 6 (Amma men inte 
offentligt). Detta för att skapa en förväntan och röd tråd i den rörliga bilden och dess dramarturgi 
installationen igenom (se 2.3.1). 

Bild 3. Modell av fiket  
 

I Score 1 (Mingel) visas det offentliga rummet första gången. Detta är även den första rörliga bilden 
mottagaren får ta del av i installationen. Syftet med Score 1 är fungera som ett anslag (se 2.3.1) som 
fångar intresse samt att ger en ledtråd till vad installationen kommer att handla om. Av den anledningen 
har författarna valt att bygga upp den rörliga bilden och ljudet på ett smygande sätt. Scoret börjar med 
att dansarna går runt bland publiken och värmer upp brösten till ljudet av offentliga miljöer. Ljudet är 
ett omgivningsljud (se 2.4.3) och är tänkt att få mottagaren att associera till offentliga platser. Efter en 
minut startar den rörliga bilden där närbilder på fiket visas dynamiskt genom att fadas in och ut. 
Närbilderna är i ofokus och visar endast abstrakta glimtar av fiket, det är ännu inte synligt att det är en 
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kuliss som byggts upp. Detta fungerar som en plantering (se 2.3.1), då mottagaren förstår mer av 
bildens betydelse senare i installationen. Efter ett tag visas något tydligare bilder av fiket och ett 
stämningsljud startar i kombination med det offentliga ljudet och fungerar som empatiska ljud (se 
2.4.1).  
 
Närbilderna valdes att redigeras med klipp i olika vinklar både i stillbild och långsam panorering för att 
skapa spänning (se 2.3.1). Klippen är delvis även redigerade med effekten opacitet och då placerade 
över varandra. Denna konstnärliga klippteknik har valts för att skapa en delvis abstrakt och mystisk 
känsla där mottagaren kan skapa sin egen inre bild (se 2.2.3). Stämningsljudet lades till för att berika 
bilden och förstärka scenens smygande känsla samt att tydligt visa att installationen börjar, fungerar 
som tillagt värde (se 2.4). 
 

 

Bild 4. Score 2 - utdrag från prototyp 
 

Under andra halvan av Score 5 (Bröstvapen) återkommer det offentliga rummet. Detta score ska 
förmedla kroppsfrihet och frihet till sin egen mjölk. Utformningen strävar efter att ge en känsla av kraft 
och revolt, att det ska vara en självklarhet att få bestämma över sin kropp. För att skapa denna känsla 
valdes en låt med en bestämd, snabb och självsäker karaktär, som avspeglas i koreografin och den 
rörliga bilden för att förstärka varandra (se 2.6.1). Bilder från fiket är redigerat med ett högt klipptempo 
med i hackig rytm i takt till musiken för att förstärka känslan (se 2.3.3). Det börjar droppa mjölk ner i 
fiket i takt med musiken och skapar därmed synchresis-effekten (se 2.6.4). Dropparna blir fler och fler 
och det övergår till att det oväntat (se 2.2.3) börjar hällas mjölk ner över fiket. Tillslut fylls hela rummet 
med mjölk och möbler välts och flyttas runt. Detta står för att mjölken tar över det offentliga rummet. 
Med andra ord illustrerar den rörliga bilden att amningen gör revolt. Samtidigt har scenen en ironisk 
vinkel (se 2.2.3) som visar, genom att överdriva, hur “otrevligt” och “smutsigt” det blir i samband med 
amning i det offentliga rummet. Sekvensen bygger på pathos (se 2.2.3) och präglas av många olika 
intryck samtidigt. Dansen i sekvensen bygger även på ethos, då dansspråket har mycket attityd samt att 
dansarna representerar det kvinnliga könet vilket förstärker förtroendet i kontexten (se 2.2.3). 
 
Klipptempot (se 2.3.3) varvas med att vara i vanligt tidstempo, slow motion och lager på lager för att ge 
en känsla av dramatik. När musiken börjar trappas av och tystna visas klippet med hällande mjölk 
tillbakaspolat i slow motion, så att rummet blir torrt som det var innan. Att dramat tillbakaspolas ska 
symbolisera (se 2.2.2) den rådande situationen för amning på offentlig plats i samhället och fungerar 
som en vändpunkt (se 2.3.1) i installationen. Denna del avlägsnas därefter, både gällande bild och ljud, 
samtidigt som stämningsljudet från Score 1 återkommer och skapar en synkroniseringspunkt (se 2.6.3). 
Detta blir en övergång till Score 6. Stämningsljudet är tänkt ska leda mottagaren till att koppla 
planteringen i Score 1 genom igenkänning (se 2.3.1). 
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Bild 5. Score 5 - utdrag från prototyp 
 

Under Score 6 pustar dansarna ut och det skapas ett lugn i kontrast (se 2.3.2) till det föregående scorets 
höga klipptempo. Detta score ska förmedla samhällets förtryck mot offentlig amning och mottagaren 
ska förstå helheten med installationens budskap. Dansarna sätter sig ner och börjar amma varsin docka. 
Ljudet består av stämningljudet och detaljljud (se 2.4.4) bestående av droppar som börjar höras med 
jämna mellanrum. Tillsammans skapas ett empatiskt ljud (se 2.4.1). I samspel med ljudet av droppar 
visas närbilder på mjölkdroppar som landar på olika möbler i fiket och synchresis-effekten skapas (se 
2.6.4). Dropparna visas en i taget och klippen fadas in och ut från en svart bild. Tanken bakom denna 
sekvens är att den ska stå i kontrast till scenen innan där mjölken frisläpptes, här hålls mjölken tillbaka 
istället och bara några enstaka droppar får plats. Detta kan associeras till att: “du helst inte ska amma i 
det offentliga rummet, men måste du så dölj det så mycket du kan”. Detta blir tydligare när de 
offentliga blickarna presenteras nedan i 5.1.4.4.  
 
5.1.4.2 Bröstlandskapet  

Bröstlandskapet är en animerad scen som är tänkt att symbolisera (se 2.2.2) samhällskulturen och är 
placerad i Score 2 (Bröstskak). Scenen ska påvisa objektiviseringen av kvinnobröstet genom att belysa 
det motsatta med ironi (se 2.2.3). Bröstet separeras från kroppen likt ett objekt och placeras ut på ett 
fält och skapar ett landskap av bröst. Tanken bakom scenen är att det till en början inte ska vara 
självklart att kullarna egentligen är bröst. Detta styrde uppbyggnaden av scenens berättande och 
klippning då det dramaturgiska berättandet ofta bygger upp en förväntan (se 2.3.1). 
 
Genom landskapet kör en bil som i relation till kullarna är väldigt liten. Bilen användes som ett verktyg 
för att skapa kontrast (se 2.3.2) samt att förstärka känslan av ett landskap. Kameran följer sedan bilen 
genom landskapet. I takt med musiken börjar bröstvårtor ploppa upp på kullarna vilket ger effekten av 
synchresis (se 2.6.4) för att tydliggöra att det är bröst. Brösten börjar även dansa och röra på sig. 
Känslan av ironi (se 2.2.3) förstärks av en remix av låten Milkshake med Kelis. Tanken är att låten i 
samspel med bröstlandskapet och dansen (2.6.1) skapar associationer till paradoxen kring sexualitet och 
moderskap (se 2.1). Längre in i scoret sprutar brösten mjölk likt vulkanutbrott i synchresis-effekt (se 
2.6.4) med detaljljud (se 2.4.4) av porlande vätska. Detta för att förstärka känslan av ironi (se 2.2.3) och 
konnotationen (se 2.2.2) till amning. 

 

Bild 6. Score 2 - utdrag från prototyp 
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Den animerade scenen önskas upplevas som komisk och lättsam samt att få mottagaren att reflektera 
kring sexualiseringen av bröstet (se 2.1). Den rörliga bilden samspelar med dansens koreografi som 
består av skak av brösten på ett överdrivet sätt vilket är tänkt att förstärka scenens känsla (se 2.6.1). 
Scoret som helhet sker växande där rörelserna går från små till stora och överdrivna. 
 
Innan de olika klippen animerades skapades ett formspråk för illustrationerna. Här hämtades 
inspiration från den tidigare trendspaningen (se 4.2.1.4). Beslut togs att en slarvig skissstil i objektgrafik 
skulle användas, detta i samtycke med dansgruppen. Val gjordes att brösten och bröstvårtorna skulle 
illustreras i olika storlekar, former och färger för att representera mångfald.  
 

 

Bild 7. Skisser från bröstlandskapet 
 
Vid val av färger genomfördes avstämningar med dansgruppen där de fick ta del av exempel och 
återkomma med kommentarer. Nedan visas två av de 3 förslag som skickades, se bild 8.  
 

Bild 8. Förslag på färgval till bröstlandskapet 
 

Feedback från dansgruppen var att de tyckte om att de var starka och olika färger men att nyanserna 
liknade vid tv-spel. De föreslog mer murriga färger, så som brunt och turkost. Utifrån avstämningen 
justerades färgerna till prototypen.  
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Bild 9. De valda färgerna till bröstlandskapet, samt råmaterial till animationen 
 
5.1.4.3 Mjölkscenen 

Score 5 (Bröstvapen) utvecklades på så sätt att två idéer slogs samman; Poolen samt Mjölkhav och fick 
det nya arbetsnamnet Mjölkscenen, vilken beskrivs nedan. Inför inspelningen av materialet till denna 
del hade författarna en övergripande bild av vad som skulle filmas men improviserade även på plats vid 
inspelningen. Vid klippningen experimenterade författarna med materialet och scenens uppbyggnad 
utvecklades under själva klippningen.  
 
Mjölkscenen ska, som nämnt i Det offentliga rummet (se 5.1.4.1), ge en frihetskänsla och att man får 
göra vad man vill med sin mjölk. Den ska utstråla en känsla av styrka, kraft och revolt. Scenen står även 
för att det är mjölken som är det centrala i amning. Scenen visar detta genom att överdriva med en stor 
mängd mjölk hällandes och droppandes från olika håll. I mjölkscenen var musiken en tydlig vägledare i 
den rörliga bildens uppbyggnad. Klippen och innehållet i bilden sattes samman så att det hamnade i 
takt till musikens tydliga bas för att skapa synchresis-effekten (se 2.6.4). Exempelvis redigerades klipp 
med mjölk som droppar ner i en mjölkpöl i takt med slag i musiken. Även klippningen följer låtens 
rytm med ett snabbt klipptempo med klipp som växlas mellan varandra (2.3.3). Detta gjordess för att 
skapa en känsla av kraft och rörelse. Videoeffekter så som slowmotion och opacitet används på olika 
ställen för att skapa dramatik. Klipp är vid ett flertal gånger redigerade med opacitet där klipp placerats 
i olika lager, vilket bidrar till ett abstrakt bildspråk som ger utrymme till fria associationer (se 2.2.3).  
 
Mjölkscenen börjar med att mjölk droppar ner i en mjölkpöl i takt med musik och snabba, något 
hetsiga klipp, vilket ger ett högt klipptempo (se 2.3.3). Detta varvas med en plantering (se 2.3.1) av 
poolsekvensen där steg till polen visas i någon sekund. Därefter visas närbilder på hällande mjölk från 
olika vinklar. I detta skede kommer även ett detaljljud (se 2.4.4) med en kossa som muar. Detta för att 
skapa fria associationer samt att påvisa att på samma sätt som människor bestämmer och begränsar 
kossans mjölk “begränsar” de även kvinnan. Därefter visas klipp på fötter som hoppar och skvätter i 
den mjölkfyllda barnpoolen, varvat med närbilder på mjölk i poolen. Därefter övergår den rörliga 
bilden till att visa det offentliga rummet (se 5.1.4.1). Mjölkscenen bygger till stor del på pathos (se 
2.2.3).  
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Bild 10. Score 5 - utdrag från prototyp 

5.1.4.4 Offentliga blickar 

Tanken bakom de offentliga blickarna är att symbolisera (se 2.2.2) samhällets normer som visar sig i 
åsikter och dömande blickar. Scenen är animerad och ska ge en känsla av att känna sig iakttagen och 
dömd. Denna del är en av komponenterna som tillsammans avslutar hela installationen och tillhör 
Score 6 (Amma men inte offentligt). Som nämnt tidigare är tanken att Score 6 ska förmedla vad hela 
installationen handlar om, att det finns ett förtryck mot offentlig amning i samhället.  
 
Under Score 6 hörs stämningsmusik och droppljud, och bilden visar mjölkdroppar som landar i det 
offentliga rummet i takt med droppljuden som beskrevs ovan i 5.1.4.1. De offentliga blickarna börjar 
visas en stund in i Score 6 och visas varvat mellan droppklippen. Till en början visas bara ett par arga 
ögon som tittar runt åt sidorna, öppnas och stängs. Efter ett tag försvinner det offentliga rummet helt 
och endast blickarna är i fokus. Blickarna visas mer frekvent och antalet arga blickar varierar på 
skärmen. Efter en stund hörs endast detaljljudet (se 2.4.4) av dropparna. Att ljudet tystnar och bara 
enstaka droppar hörs är tänkt att bidra till en allvarlig känsla som speglar allvaret i installationens 
budskap. Då syftet med installationen är att beröra och skapa ett avtryck ansåg projektgruppen att 
avsluta med en stark scen kunde vara ett effektivt sätt att göra detta på. Under score 6 sätter sig 
dansarna ner och ammar varsin docka scoret ut. I och med att dansen stannar av vägleds mottagaren att 
uppmärksamma ögonen. Scenen är även tänkt att samspela på så sätt att den verkliga kontexten 
illustreras genom installationen (se 2.6.1), en ammande kvinna i ett offentligt rum med de offentliga 
blickarna på sig.  

 
Bild 11. Score 6 - utdrag från prototyp 

 
Författarna valde att illustrera ett par arga ögon i liknande slarviga stil som bröstlandskapet för att ge ett 
enhetligt uttryck. Inspiration hämtades även från den tidigare trendspaningen. Tankar fanns att filma 
riktiga ögon eller att bara visa manliga blickar, men könsneutrala ögon valdes för att symbolisera (se 
2.2.2) hela samhället och inte bara en grupp.  
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Bild 12. Skisser från de offentliga blickarna, samt resultatet i prototypen 

 
5.1.4.5 Delar utan rörlig bild 

Under Score 3 och 4 visas ingen rörlig bild för att rikta fokus mot dansen. Det är även tänkt som ett 
andrum för sinnesintrycken. Dansarnas rörelsemönster beskrivs i 5.2. Under Score 4 rör sig dansarna 
under tystnad. Detta för att förstärka känslor av ömhet samt för att ge fullt fokus på dansen. Under en 
sekvens av tystnaden håller ena dansaren för den andres bröstvårtor medan de rör sig runt i rummet. 
Dansaren som håller för bröstvårtorna får skynda sig för att hänga med att täcka den andres 
bröstvårtor. Under tystnaden hörs då och då några droppljud, detaljljud (se 2.4.4), för att bryta 
tystnaden. Ett enstaka droppljud 30 sekunder innan nästa score fungerar som markering för dansarna 
att en annan del startar inom en viss tid. På så sätt används ljudet som ett verktyg för att vägleda 
dansarna.  
 
5.1.4.6 Övrigt 

Installationen är inte tänkt att följa ett traditionellt dramatisk berättande utan kan snarare kallas ett 
icke-dramatiskt berättande (se 2.3.1), där den dramaturgiska strukuren är relativt fri och där exempelvis 
slutet snarare får mottagaren att känna något eller få en tankeställare, i stället för att slutet är lyckligt. 
Däremot används vissa typiska karaktärsdrag ur det dramatiska berättandet såsom plantering och 
vändpunkt. 
 
Dansarnas tröjor har två klippta hål precis så att dansarnas bröstvårtor synliggörs. Tanken med detta är 
att poängtera att kvinnans bröstvårtor är starkt laddade. Detta för att skapa pathos (2.2.3) hos 
mottagaren och för att väcka reaktion. Att något oväntat och tabubelagt visas på detta sätt kan göra att 
mottagaren kommer minnas detta (se 2.2.3).  
 
5.2 Resultat av iteration 2 - en prototyp 

Designarbetet resulterade i en färdig prototyp som visades för en fokusgrupp. Nedan beskrivs 
prototypen och övriga delar ur installationen kortfattat.  
 
Score 1: Mingel 

Installationen inleds med att dansarna går runt i rummet bland publiken och värmer upp brösten på 
olika sätt. Ljudet av myller från olika offentliga miljöer hörs. Den rörliga bilden börjar efter ett tag visa 
olika närbilder likt smygtittar av det offentliga rummet. Efter ett tag kommer ett stämningsljud in och 
längre klipp av det offentliga rummet visas. Den rörliga bilden avslutas med en svart yta.  
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Score 2: Bröstskak 

Score 2 avbryter föregående score genom att en remix av låten Milkshake av Kelis påbörjas samtidigt 
som dansarna förflyttar sig framför skärmen och börjar skaka på överkroppen. Samtidigt som musiken 
sätter igång visas en bil som kör längs med ett landskap på skärmen. Kullar dyker upp allt efter som, 
som blir fler och fler. Vissa kullar rör på sig och bröstvårtor dyker upp på kullarna i takt till musiken 
samtidigt som bilen fortfarande kör. Brösten börjar att röra på sig likt dans till musiken. Efter ett tag 
börjar brösten spruta mjölk likt vulkanutbrott. Ett porlande ljud hörs varje gång brösten sprutar mjölk.  
 
Score 3: Kontaktimprovisation 

Score 2 övergår till Score 3 genom att musiken byts ut till låten H.A.M. (Instrumental) med Kanye West 
och den rörliga bilden försvinner långsamt från skärmen. Dansarna utövar en kontaktimprovisation, 
där de på olika sätt rör vid varandra samtidigt som de rör sig runt i rummet. En enstaka gång hörs ett 
koljud mitt i scoret.  
 
Score 4: Harmonisk amning  

Score 4 pågår under tystnad. Det enda som hörs efter en stund är en sekvens av droppljud samt 
dansarnas andetag och rörelser i rummet. Dansarna utför fortfarande kontaktimprovisation som efter 
ett tag övergår till ett dansspråk som handlar om att amma. De rör sig dynamiskt med varandra och 
utstrålar ömhet. I slutet börjar dansarna gå mot mitten framför skärmen för att förbereda för nästa 
score. 
 
Score 5: Bröstvapen 

Tystnaden från föregående score bryts plötsligt med låten Hope’s Soliloquy med Anstam och dansarna 
genomför en koreograferad del med mycket energi. I den rörliga bilden visas delvis abstrakta bilder 
med droppar av mjölk och mjölkskvätt i takt med musiken, varvat med bilder där en person hoppar i 
en pool fylld med mjölk. Efter ett tag kommer det offentliga rummet in i bilden och det börjar droppa 
mjölk på rummet som sedan helt täcks med mjölk. Enstaka koljud finns med. Som övergång till Score 6 
spolas mjölken från det offentliga rummet baklänges och rummet blir torrt igen samtidigt som den 
hetsiga musiken övergår till samma stämningsljud som var i Score 1. Bilden blir svart.  
 
Score 6: Amma men inte offentligt 

Dansarna pustar ut och sätter sig ner och börjar amma en docka. Den tidigare låten övergår till 
stämningsljudet från Score 1 tillsammans med droppljud som hörs med jämna mellanrum. I takt med 
droppljuden visas enstaka mjölkdroppar som landar på möbler i det offentliga rummet. Efter en stund 
varvas dropparna med arga blickar som öppnar och stänger ögonen. Innan den rörliga bilden blir svart 
visas endast arga blickar i takt med att stämningljudet fadas ut och bara enstaka droppar hörs som ett 
ekande ljud. Dansarna sitter med varsin docka och ammar.  
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5. Utvärdering & analys  

5.1 Genomförande av utvärdering 
För att utvärdera prototypen annordnades ett tillfälle för testvisning av installationen, med dans och 
rörlig bild, inför en utvald grupp av respondenter (se 3.4.1 för urval av respondenter). Efter visningen 
utvärderades installationen genom en enkätundersökning samt en fokusgrupp.  
 
Visningen anordnades i ett klassrum som möblerades om för att få en dansyta. Den rörliga bilden 
visades på en projektorduk och spelades upp bakom dansarna. Respondenterna satt ner på bord och 
stolar som var placerade runt om i rummet. Visningen anordnades på ett sätt som skulle likna den 
verkliga kontexten för installationens ändamål, dock fanns några skillnader. Den riktiga kontexten för 
visningen kommer att ske i ett öppnare rum med en rörlig publik i kontrast till den mer statiska scen 
som användes i testvisningen.  
 
Innan visningen presenterades projektgruppen och informerades om installationen samt dess riktiga 
kontext. Respondenterna fick veta att installationen är en kommentar till samhällsdebatten kring 
offentlig amning samt att den består rörlig bild och dans. Syftet med visningstillfället informerades och 
vilken roll den har för författarna och studien. Information om att datan kommer att behandlas med 
anonymitet gavs även (se 3.4.1).  
 

5.2 Analys 
 
5.2.1 Delfråga 1 - Hur samhällsdebatten kan kommenteras genom installationen  
Ett ämne som flera respondenter (6 av 12) ansåg att installationen berörde från samhällsdebatten om 
offentlig amning var sexualiseringen av bröst och kvinnokroppen. Fem av dessa uppfattade 
installationen som ett medel för att uppmärksamma sexualiseringen och påpeka hur absurd den är. Det 
nämndes att sexualiseringen av kvinnobröstet är en orsak till att frågan om offentlig amning har blivit 
en sådan stor debatt, trots amningens naturlighet. Tankar kring hur kvinnans bröst uppfattas i olika 
sammanhang, vilka förväntningar som finns på bröst samt att installationen kan uppmana till tankar 
kring vilken frihet eller begränsning som finns i att visa brösten nämndes.  
 

R7: “Att sprida budskap om att amning är en del av vår natur, och att det tyvärr har sexualiserats på grund av 
att bröst i sig har sexualiserats. Det ska inte vara så. Alla är vi skapta på olika sätt.” 

 
En del av respondenterna (4 av 12) nämner att installationen problematiserar normer kring kroppen 
och nakenhet kring bröstet. Även i fokusgruppen framkom diskussion kring normer angående 
nakenhet i samhället. Det uttrycktes till exempel ilska på blickarna (se 5.1.4.4) då de framkallade tankar 
om vem som bestämmer vad som är okej att visa och inte. Dansarnas blottade bröstvårtor (se 5.1.4.6) 
gav även reaktioner kring hur sexualiserade bröst faktiskt är, inte minst bröstvårtor. Flera instämde i att 
det framkom skamkänslor av att se bröstvårtorna synliga, men att känslan efter ett tag övergick till en 
känsla av naturlighet och att det kändes accepterat. Skamkänslorna kan förklaras i att bröstvårtor är 
tabubelagt (se 2.1).  
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“Jag tänkte på det här med dom här arga ögonen, om det här med vad som är godkänt. Någon gång tänkte 
jag, är det någon kommentar på vem som ska få bestämma vad som är godkänt, nakenhet liksom. Att ens 
ögon eller, som bestämmer liksom.” 

 
Det nämndes även en jämförelse mellan kvinnobröst och mansbröst, att en man får visa bröstet men 
inte en kvinna och vilken uppståndelse som kan framkallas om en kvinna visar upp brösten. Att visa 
brösten som kvinna blir till ett politiskt ställningstagande, vilket visar på hur tabubelagt ämnet är. Även 
bröstlandskapet (se 5.1.4.2) ansågs uppmärksamma sexualiseringen av kvinnobröstet, då den istället 
gick helt emot sexualiseringen. Detta upplevdes som positivt då det i stället associerades till vad 
kvinnobröstet är till för rent funktionellt. Detta var en del som byggdes upp av ironi (se 5.1.4.2) och en 
del respondenter uttryckte humor kopplat till scenen samt att den lättade upp stämningen, vilket tyder 
på att respondenterna uppfattade ironin.  
 
Ett flertal respondenter (6 av 12) kommenterade på olika sätt att installationen berörde amningen och 
bröstets naturliga funktion, vilket innebär att ge näring till spädbarn. Respondenterna nämnde amning 
som en del av vår natur och de uttryckte frustration över att mammor inte ska kunna amma vart de vill. 
De uttryckte även känslor som kan tolkas till empati för mammor som diskrimineras på offentliga 
platser i samband med amning. Respondenterna nämnde att normerna i samhället styr denna situation. 
Några (4 av 12) uttrycker att installationen syftar till att öka just förståelse för amning och dess 
naturlighet och lyfta aspekten vem amningen är till för, som ett sätt att bryta normerna.  
 

R12: “Frustration och undertryckandet av grundläggande behov för att passa in i den moderna 
hederskulturen.” 

 
Amningens naturlighet diskuterades även i fokusgruppen och det nämndes att budskapet visade sig 
speciellt i samband med dansarnas ömma kroppsspråk under Score 4 (se 5.1.4.5), då den utstrålade vad 
amning handlar om. Ett känslosamt och intimt möte mellan mamma och barn. En respondent 
uttryckte att denna del framkallade väldigt starka känslor. Scorets tydliga fokus på dansen, som utförs 
under tystad utan rörlig bild, skulle kunna vara en orsak till att denna del starkt påvisade ett budskap 
och starka känslor. En annan orsak till de starka känslorna kan förklaras i att dans kan fungera som ett 
förkroppsligat verktyg, vilket innebär att mottagaren känslor avspeglar de upplevelser som dansarna 
känner och uttrycker (se 2.5). Även slutet på installationen i Score 6 när dansarna ammar kom upp i 
diskussionen som en del som tydligt refererade till amningens naturlighet samt vart fokus bör ligga i 
debatten.  
 

“Dom var så ömma mot varandra och visade liksom, vad amning faktiskt handlar om. Vilka känslor det är. 
Det var otroligt starkt.”   

 
Ett flertal respondenter (6 av 12) kommenterade på ett eller annat sätt att installationen 
problematiserade ämnet som handlar om kvinnans kropp som politisk. Att det finns en mängd åsikter 
om hur en kvinnas kropp får exponeras och användas, att installationen utstrålade en känsla av att 
samhällets åsikter inte ska påverka ens sätt att agera. En respondent uttryckte under fokusgruppen att 
koljudet var en bra kommentar till debatten, då respondenten associerade ljudet till det faktum att 
kvinnan i vissa sammanhang reduceras till en enda funktion, att föda barn.  
 

R11: “Var självsäker, bry dig inte om andra” 
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Några  respondenter (2 av 12) nämnde att installationen behandlar kampen om vad som är accepterat i 
det offentliga rummet och samhällets normer. 4 av 12 respondenter berörde att offentlig amning inte är 
accepterat. Två av dessa uttryckte frustration över att det saknas acceptans och ansåg frågan som viktig. 
Att utläsa av fokusgruppen skapade delen där dansarna höll för varandras bröstvårtor (se 5.1.4.5) starka 
reaktioner. En reaktion var att sekvensen upplevdes som ångestladdad och att den skapade frustration 
över att folk ska ha åsikter, trots att det finns ett behov av att amma på offentliga platser. Några av 
dessa uttryckte att installationen gav känslan av kroppsfrihet och styrka.  
 

R3: “Frihet, att skita i vad andra tycker. Nästan så man häller upp amningen i ansiktet på publiken. Titta vad 
jag som kvinna bär på/har på min kropp.” 

 
En annan respondent nämnde hur normerna i det offentliga rummet går emot varandra, då det 
exempelvis kan anses vara helt okej att kissa på en offentlig plats medan att amma på offentlig plats inte 
anses okej. Detta menade respondenten visar på hur starka normerna kring offentlig amning sitter.  
 
5.2.1.1 Sammanfattning 

Utifrån utvärderingen nämndes sammanfattningsvis aspekter kring sexualiseringen av bröst, kvinnans 
rätt till sin egen kropp, normer och amningens naturlighet. Den bredd av ämnen som uppfattades av 
respondenterna visar på att det är möjligt att kommentera debatten genom rörlig bild som en del i en 
dansinstallation. Utvärderingen visade på att både dansens uttryck och den rörliga bilden hade betydelse 
för respondenternas upplevda känslor och meningsbyggandet av installationen. Detta tyder på att 
dansen och den rörliga bilden tillsammans skapar det dramaturgiska berättandet (se 2.6.1). Studien 
visade att det är möjligt att kommentera debatten genom att illustrera ämnen ur debatten med hjälp av 
retoriska medel så som pathos och provokation (se 2.2.3) som båda väcker känslor. Det går även att 
kommentera med hjälp av ironi som bidrar till både humor och allvar. (se 2.2.3).  
 
5.2.2 Delfråga 2 - Mottagarens uppfattning gentemot uppsatta mål  
Installationen framhävde starka och många olika känslor. Ur enkäten uttryckte 7 av 12 respondenter 
olika känslor så som; chock, provokation, ilska, obehag, skam, ångest, eftertanke, glädje, styrka, ömhet 
och kärlek. Några ord som tolkades som känslor nämnda av fokusgruppen var humor, ångest, empati, 
pepp, ömhet, kamp, frustration, jobbigt, skam, starkt, överväldigande, roligt, extrema sinnesintryck, 
obekvämt, obehagligt, jätteroligt, ilska, pryd och ömhetskänslor.  
 
Ur fokusgruppen gick således att utläsa att installationen frambringade mycket känslor på olika sätt; ett 
flertal känslor samtidigt, känslor av motsatt karaktär samt en våg av olika känslor över tid. Exempel på 
känslor som uppstod samtidigt var: frustration och positivitet samt humor och allvar. Dessa 
kombinerade känslor kan tolkas som ett tecken på att respondenterna upplevde både provokation och 
ironi (se 2.2.3). Även ur enkäten var det ett flertal respondenter (6 av 12) som upplevde känslor av 
motsatt karaktär.  
 

“Jag tycker det var imponerande hur mycket olika känslor de framhävde genom dansen … det gick en våg av 
olika känslor … ” 
 
R8: “Mycket känslor, både ångest med samtidigt framhävde de känslor som ömhet och kärlek.” 

 
“ … den rosa bilen som kör genom bröstlandskapet liksom..*Skratt*. Massa olika färger.  → Det lättar liksom 
upp stämningen lite. *Medhållande skratt*. 
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Att utläsa från fokusgruppen och enkätsvaren väckte installationen olika typer av reaktioner. Det fanns 
ett mönster i att flera kände obehag, provokation eller skam vid tillfällen då dansarnas bröstvårtor 
syntes, eller under delen då det var tyst. Några uttryckte en ilska och frustration över de normer som 
skapat samhällsdebatten. Flera respondenter uttryckte att de kände ömhet, styrka, kärlek eller en 
lyftande eller peppad känsla. Från datan går det att utläsa att installationen framhävde mer uppgivande 
och provocerande känslor, såsom chock, ångest och skam, i början och under installationens gång. I 
slutändan upplevdes dessa känslor växla till mer uppmuntrande känslor till exempel upplyftande, glädje 
och eftertanke.  

 
“...Att så många olika känslor kom samtidigt, att jag blev liksom chockad bara. Men i slutändan så kände jag 
bara att det här var bra dans och jag kände mig lyft på nåt sätt bara av att titta på det här…” 

 
Ur enkäterna uttryckte 5 av 12 respondenter att avsikten med installationen är att, på något sätt väcka 
uppmärksamhet och lyfta samhällsfrågan. Bland respondenterna upplevdes en vilja att ifrågasätta 
problemet som finns kring offentlig amning och att diskutera de problemområden som finns runt 
omkring. 7 av 12 respondenter uttryckte att installationen på något sätt är till för att aktivera 
mottagaren. Flera av respondenterna (4 av 12) nämner att installationen skapar debatt eller diskussion 
och uppmanar till att protestera, samt diskutera varför problemet finns. Det nämns saker som att öka 
förståelse för amning som något naturligt och att skapa en acceptans kring offentlig amning.  

 
R11: “Att väcka uppmärksamhet och “acceptance” för offentlig amning.” 

 
5 av 12 respondenter uttryckte, en eller flera gånger, känslor av subjektivt ställningstagande i debatten. 
De ställningstaganden som författarna tolkar ur datan var att ammande kvinnor borde få amma på 
offentlig plats, att fokus i debatten bör vara att amning handlar om att ge mat till bebisar samt att 
kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp utan påtryckningar från samhället. Känslor som tyder på 
frustration uttrycktes kring normer som finns i samhället såsom sexualiseringen av kvinnobröstet. 
Samhällsfrågan upplevdes som viktig att lyfta.  

 
R10: “Man börjar tänka på hur översexualiserade bröst är och hur absurt det är.” 

 
Överlag upplevdes det även ur fokusgruppen att samhällsdebatten om offentlig amning anses vara en 
viktig fråga att diskutera, då diskussionen problematiserade frågan på olika sätt. Flera gånger 
diskuterades orsaken av debatten; dels olika samhällsnormer och även kring vem som är förövaren 
samt att folk alltid ska ha åsikter. Några gånger uttrycktes även empatikänslor för ammande mödrar och 
vad amning faktiskt handlar om, vilket visar på att respondenterna anser att frågan är viktig.  
 

R9: “Stackars alla mammor. Fyfan för alla ammaoffentlgit-motståndare. Vad är problemet egentligen? Är du 
rädd för att bli kåt eller!?” 

 
Som tidigare nämnts i 5.2.1 diskuterades flera ämnen och vinklar ur samhällsdebatten. Utifrån 
respondenterna upplevdes ett behov av att göra något åt problemen som rör debatten. Att 
respondenterna diskuterade och gick djupare in i frågan tyder på att resepondenterna blev påverkade av 
installationen på olika sätt. 
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Tidigare nämndes att starka och flera olika känslor upplevdes, vilket tyder på att installationen gjorde 
ett avtryck hos respondenterna. En diskussion som var märkbar flera gånger i fokusgruppen var att 
känslorna som framkallades av installationen förändrades över tid. Det var känslor som obehag, 
provokation och skam som kunde övergå i en tankeställare, ömhetskänslor eller ilska. Ofta upplevdes 
den avslutande känslan vara av en mer upplyftande karaktär, en känsla av att vilja förändra. Även ur 
enkätundersökningen uttryckte 3 av 12 respondenter känslor som förändrades under installationen, 
vilket tyder på att känslorna på något sätt bearbetades under installationens gång.  
 

R5: “Först chock, med tanke på dansen och bröstvårtorna. Sedan eftertanke, intresse och glädje. Acceptans.” 
 
“Att först, i alla fall jag, blev lite såhär provocerad, ba vad håller dom på med? Och sen så blev det liksom, det 
gick en våg av olika känslor, men i slutet så blev det, som ömhetskänslor som jag blev förvånad över att dom 
kom fram.” 

 

Några respondenter (2 av 12) uttryckte ett flertal gånger att installationen gav dem någon form av 
självinsikt, vilket även det indikerar på att mottagaren reflekterade under installationen. Gemensamt för 
respondenterna var att känslorna upplevdes som negativa, men samtidigt positiva, i och med 
självinsikten som installationen gav. Något som även diskuterades i fokusgruppen var att vissa känslor 
kom ofrivilligt eller oväntat, vilket gjorde att respondenterna reflekterade över sin reaktion. Både 
fokusgruppen och enkätsvaren visade på att respondenterna reflekterade kring den egna rollen i de 
samhällsnormer som rör debatten om offentlig amning. Frustrationen, som flera respondenter 
upplevde, kan tolkas som en reaktion som framkallades av provokation (se 2.2.3), den positiva känslan 
kan tolkas till att  respondenterna upplevde provokationen som nyttig, då den påvisade känslor de inte 
var medvetna om.  
 

“...det var väl typ det största jag fick med mig...För att, jag kände liksom själv hur jag reagerade först liksom, 
men ja typ att jag skämdes, och att jag kände sen ba, det här..varför liksom håller jag på så? Det här är helt 
naturligt liksom. Så jag känner att, jag fick ju inte uppvaknande, men ändå lite att jag fick ta med mig det här 
att, jag ser min egna del i det, för hur jag reagerar liksom, så.” 

 
Det diskuterades även kring att installationen inte hade någon tydlig förövare, utan att den speglade att 
hela samhället upprätthåller normerna. Detta diskuterades som en av anledningarna till att vissa 
respondenter upplevde känslor som skam. Det diskuterades även hurvida det är bra att peka mot en 
förövare eller inte. De resonerade fram att detta sätt var mer effektivt för att ändra på tankemönster 
hos individuella individer.  

 
“ … det är ju skönt, jätteskönt ibland bara att kunna rikta sin ilska så, men ibland måste man titta ner på sig 
själv och se, vad gör jag för att bidra till det här liksom? Hur kan jag utmana normerna på det här sättet 
liksom? ... “ 

 
 “Det är ju rätt mycket skam asså. *Mm*. Jag kände likadant, så jag ba, tyckte det var skitjobbigt. *Ja-svar med 
lite skratt*. Asså såhär..själv går man runt o såhär, a men visst, bröstvårtor ska man få visa hur man vill, och 
sen så möts man av det. Så är man samma..representerar man samma normer helt plötsligt. *Mm*. Det är ju 
jobbigt alltså. *Ja*. Det gillar man inte.”’ 

 
Flertalet av respondenterna (8 och 12) uttryckte att installationen utstrålade en stor variation av uttryck. 
Uttryck som var återkommande från installationen var glädje, humor och positivitet, men även sorg, 
frustration, ångest och allvar. Andra uttryck som respondenterna upplevde var styrka, intimitet, ömhet, 
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frihet och acceptans. Fokusgruppen upplevde också att dansarna i installationen uttryckte en frustration 
och kampkänsla.  

 
R10: “Positivitet, frustration. 
 
R8: “Ångest, styrka, ömhet och viss humor tack vare video.” 

 
5.2.2.1 Sammanfattning  

Respondenterna upplevdes bli berörda av installationen genom att starka känslor och känslor av olika 
karaktärer framkom. De starka känslor och intryck som upplevdes kan tolkas att installationen väckte 
reaktion. Utifrån 5.2.1 går att utläsa att respondenterna kom med egna tolkningar och tankar kring 
samhällsdebatten om offentlig amning. Bland respondenterna gjordes ställningstaganden i 
samhällsdebatten kring offentlig amning samt att empati uttrycktes för ammande mammor som 
upplever förtrycket i samhället. Detta tyder på att respondenterna upplevde att syftet och budskapet 
med installationen var viktigt och nödvändigt, och att det finns ett behov av förändring av samhällets 
syn på offentlig amning.  
 
Respondenterna upplevde oväntade och provocerande känslor som bidrog till reflektion kring 
normerna som skapat samhällsdebatten samt respondenternas egen roll i strukturen. På så sätt kan 
installationen tolkas ha gjort ett avtryck hos mottagaren. Det upplevda uttrycket, samt reaktioner som 
uppstod, tyder på att respondenterna upplevde att installationen både provocerade, underhöll och 
väckte känslor. Mottagaren ansågs således uppfatta installationen i linje med kommunikationsmålen 
samt tonaliteten i stor grad.  
 
5.2.3 Delfråga 3 - Installationsformens bidrag  
Överlag upplevde författarna att det fanns en känsla av att samspelet mellan dansen och den rörliga 
bilden följde varandra och förstärkte meningsbyggandet (se 2.6.1). Det som nämndes som samspel var 
att  tempot i dansen och den rörliga bilden följde varandra samt att den rörliga bilden försvann i 
tillfällen då det upplevdes som dansen skulle få mer fokus. Ett tillfälle som nämndes, där dansen och 
den rörliga grafiken förstärkte meningsbyggandet, var de arga blickarna som bidrog med en förståelse 
för berättelsen.  
 
Det nämndes vidare att samspelet mellan dansen och den rörliga bilden bidrog till att installationen 
förmedlade historier. En annan del som nämndes som ett tydligt exempel på där samspelet förstärkte 
upplevelsen var delen där mjölk droppade i takt till musiken.  
 

R4: “Jag kände hela tiden att den försökte berätta en story, så jag kände mig nyfiken. Och rörd.” 
 
Att tolka från det ovannämnda har installationsformen dans och rörlig bild en dramaturgisk egenskap 
som kan iscensätta situationer från samhället. Detta kan ses som ett bidrag formen ger till 
samhällsdebatten, då det kommenterar debatten ur en annan kommunikationsvinkel. Formen har 
således som styrka att kunna illustrera debatten på ett sätt som får mottagaren att uppleva debatten från 
olika vinklar från dess historier den förmedlar. 
 
Att avläsa från analysen (se 5.2.2) upplevde respondenterna starka känslor. En bidragande faktor till att 
fokusgruppen upplevde obehag och provokation kan tolkas, utifrån fokusgruppen att respondenten 
exponerades för flera olika uttryck samtidigt från olika håll under installationen. Diskussionen uttryckte 
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att dans och rörlig bild vid vissa tillfällen gav ett starkt intryck på grund av ett flertal intryck samtidigt. I 
fokusgruppen diskuterades huruvida detta var positivt eller negativt för samspelet. Det fanns delade 
åsikter där de flesta ansåg att intrycken samspelade på ett fördelaktigt sätt, medan en respondent tyckte 
att de olika intrycken störde varandra. Denna respondent nämnde samtidigt att effekten av intrycken 
ändå hade en poäng, då det bidrog till provokation. Respondenterna nämnde att det kanske krävdes ett 
samspel som byggger på intryck från flera håll samtidigt för att att få ett önskat intryck. 
 

“… jag tycker att det var eh att det är en bra kombination. *mmm* Dans kan bli så, att man behöver den där 
extrema sinnesintrycket, att det kommer från flera håll samtidigt också … ” 
 
“… eller så var det bra att jag blev provocerad av det *skratt* men jag tyckte att det var lite obekvämt, och 
blev liksom hackigt; vem ska jag titta på ? … ” 
 

Att utläsa från 5.2.2 var det just provokationen som fick respondenterna att känna starka känslor och 
reflektera över egna normer vilket tyder på att installationsformen kan vara en effektiv 
kommunikationsform för att bidra till attitydförändringar.  
 
Det diskuterades även hurvida kontexten och installationens form spelar roll för upplevelsen. Det 
nämndes att installationens form upplevdes som ovanlig och att det faktum, att inte vara van vid 
formen, kunde var en bidragande faktor till upplevelsen. Det resonerades kring hur den faktiska 
kontexten för installationen skulle ha påverkat upplevelsen där det spekulerades i att delaktigheten hade 
kanske blivet högre i en kontext med rörlighet i publiken. Den upplevda känslan av att 
installationsformen var ovanlig skulle kunna ha en fördel som en kommentar i debatten, då den bidrar 
med något nytt och annorlunda.  
 
Att utläsa från analysen i 5.2.2 upplevde respondenterna starka känslor och självreflekterande 
upplevelser. Detta tyder på att installationsformen bidrar till debatten i form av att mottagaren börjar 
reflektera över sin egen roll i samhällsstrukturen. Installationsformen, bestående av dans och rörlig bild 
kan således ses som en upplevelsebaserad form vilket får mottagaren att känna debatten i magen, 
snarare än bara i huvudet. Att utläsa från analysen i 5.2.2 upplevde respondenterna även känslor som 
utvecklades under installationens gång. Detta tyder på att närvaron under visningen som pågick under 
20 minuter gav respondenterna tid att reflektera över känslor som kom upp direkt under installationen. 
Detta kan tolkas att i tillfällen då en individ exponeras för många olika intryck under en period av 
närvaro, där det inte finns möjlighet att ventilera under tidens gång, så blir det oundvikligt att hantera 
känslorna inom sig själv. Följden av det kan tolkas ge en god förutsättning för självreflektion.  
 
5.2.3.1 Sammanfattning 

Installationsformen, bestående av dans och rörlig bild, tyder på att kunna bidra till en upplevelse där 
mottagaren får möta olika sidor av en samhällsdebatt genom dramaturgiskt berättande, där dans, musik 
och bild samspelar. Analysen tyder även på att installationsformen kan bidra till attitydförändring hos 
mottagaren, då installationen frambringade självreflektion. Formen skapar på så sätt goda 
förutsättningar för självreflektion, där en orsak till detta anses vara att formen möjliggör en upplevelse 
som är närvarande och personlig. En annan orsak anses vara att formen har styrkan att framkalla starka 
känslor hos mottagaren, vilket tillsammans med den närvarande situationen frambringar självreflektion. 
Installationsformen kan på så vis bidra till en upplevelse som berör på ett djupare plan hos den enskilde 
individen. Detta i relation till samhällsdebatten kan ge mottagaren en djupare förståelse och kunskap 
om vad som är kärnan i varför amningsdebatten har uppstått.  
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6. Slutsats 

Samhällsdebatten om offentlig amning kan kommenteras genom rörlig bild som en del i en dansinstallation på ett 
sätt som skapar förståelse, självreflektion och insikt.  
 
Studien visar att, genom rörlig bild som en del i en dansinstallation, kan samhällsdebatten om offentlig 
amning kommenteras på ett sätt som får mottagaren att reflektera över sina egna normer och tankar 
kring debatten. Detta är möjligt då installationsformen bidrar till en upplevelsebaserad kommunikation, 
som med hjälp av närvaro och provokation framkallar medvetenhet om egna känslor. På detta sätt kan 
installationen bidra till att mottagaren ser sin egen del i de normer som finns, genom att inte bara bli 
medveten om normerna, utan genom att uppleva dem hos sig själv. Detta öppnar upp möjligheten till 
att ifrågasätta samhällsnormer på ett personligt plan. På så sätt kan rörlig bild som en del av en 
dansinstallation ses som ett effektivt sätt att skapa förutsättningar till attitydförändring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 

7. Diskussion 

Valet av respondenter till utvärderingen hade påverkat resultatet om ett annat urval hade gjorts. 
Respondenterna valdes för att anpassas till den tänkta målgruppen, vilket kan anses som fördel för att 
se hur installationen fungerar i den tänkta kontexten. Något som kan ha påverkat resultatet kan vara att 
den valda målgruppen ansågs mer eller mindre insatta i feministiska frågor, och därmed 
amningsdebatten, innan utvärderingen. Det kan således tänkas att målgruppen redan har ett positivt 
förhållningssätt till offentlig amning vilket kan innebära att deras åsikter redan stämmer överens med 
installationens budskap vilket kan innebära att provokationen uteblir. Installationens syfte att väcka 
debatt och få människor att ändra attityder blir således överflödig i den aktuella kontexten, då den 
snarare endast lyfter ämnet. Den valda respondentgruppen kan således inte representera personer som 
inte är insatta i ämnet, vilket hade varit intressant att undersöka. Urvalet kunde ha baserats på den 
sekundära målgruppen som riktar sig till en mer allmän publik för att se hur installationen skulle ha 
fungerat i en kontext där syftet är mer nödvändigt. I och med att respondenterna valdes till den tänkta 
målgruppen för den aktuella kontexten i ett skarpt projekt, anser författarna ändå att urvalet var mest 
lämpligt för studien.  
 
Något som kan ha påverkat studiens resultat är att utvärderingen inte ägde rum i den rätta kontexten. 
Utvärderingen ägde rum på en plats där en likhet till den tilltänkta platsen eftersträvades. På 
utvärderingsplatsen satt alla respondenter på stolar och bord likt en publik, vilket skiljer sig från den 
rätta kontexten, där rummet är större och fungerar som en rörligare yta för personer att komma och gå 
som så önskas. Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att de som ser installationen i dess riktiga 
kontext kanske bara har möjlighet att se delar av installationen. Detta kunde inte tas i beaktning i 
utvärderingen, då förutsättningarna under utvärderingen var en annan.  
 
Resultatet kan ha påverkats av detta ytterligare gällande publikens rörlighet och interaktion med 
installationen. Då den riktiga kontexten uppmuntrar till mer rörelse kanske publiken hade upplevt mer 
delaktighet i installationen på ett annat sätt än kontexten där publiken satt ned. Det skulle även kunna 
vara tvärtom, att den statiska kontexten, där respondenterna såg installationen från början till slut likt 
en föreställning, bidrog till delaktighet och starka känslor. I en kontext där de hade haft lättare att gå 
finns det risk att provokationen skulle få människor att avlägsna sig och därmed missa installationens 
helhet.  
 
Författarna ansvarade i denna studie både för utformning av design och utförande av utvärdering, 
vilket påverkar studiens resultat. Att utvärdera egenutformad design innebär att det inte går att 
utvärdera objektivt då utvärderaren är medveten om vad som är önskvärt att få fram. Detta gäller även 
vid tolkning av data där risken finns att datan anges partiskt. En kvalitativ fallstudie bygger däremot på 
att tolka och skapa mening av hur människor fungerar, vilket medför att tolkningen blir en väsentlig del 
av studien. I en tolkning är tolkarens tidigare sociala och kulturella erfarenheter, bias, viktiga för att 
kunna genomföra tolkningen då dessa hjälper till att skapa meningen ur datan. Det viktiga är att vara 
medveten om forskarens roll i meningsbyggandet, vilket författarna genomgående har reflekterat över 
under studiens gång. Att studiens författare är kvinnor har i denna studie till exempel setts som en 
tillgång, då det innebär tidigare erfarenheter som berör kvinnors ställning i samhället.  
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Något annat att diskutera kring är hur en annan datainsamlingsmetoden skulle påverka studiens 
resultat. En alternativ metod skulle kunna vara att genomföra en kvantitativ enkätundersökning med ett 
större urval av respondenter. Detta skulle resultera i möjligheten att generalisera hur någonting är, men 
det skulle inte ge en djupare förståelse för den enskilde individen. Ett annat alternativ skulle vara att 
utföra djupgående intervjuer med enskilda personer, vilket skulle ge en djupare analys och förståelse för 
individens upplevelse. Då studien påverkades av en begränsad tidsram valdes att låta analysen bygga på 
en enkätundersökning samt en diskussion med fokusgrupp. På så sätt kunde enkäterna med dess öppna 
frågor ge individuella tankar och upplevelser, medan fokusgruppen kunde ge en mer djupgående 
diskussion kring egna reaktioner i relation till andras reaktioner. I efterhand anses metoden fokusgrupp 
ha varit en lämplig utvärderingsmetod, då det kommer närmare en avspegling av hur det verkliga 
samtalsbeteendet skulle kunna te sig efter en installationsvisning.  
 
Författarna resonerar att studiens kunskapsbidrag har en extern relevans, då studien är ett exempel på 
en alternativ kommunikationsform som är effektiv för att få mottagaren att reflektera och bygga 
förståelse för normer. Denna kunskap skulle kunna användas externt i tillexempel tillfällen då man 
önskar problematisera och ifrågasätta normer i samhället, till exempel i undervisning.  
 
 

6.1 Rekommendationer för vidare studier 
För att utveckla studien vidare föreslås att en extra iteration i designarbetet genomförs. Detta för att 
undersöka hur den färdiga designen skulle kunna kommentera samhällsdebatten. Ett annat sätt att 
utveckla studien skulle vara att låta installationens riktiga kontext undersökas för att utforska hur 
publikens interaktion och delaktighet med dansinstallationen hade påverkats. Detta för att även 
undersöka om installationen hade upplevts på ett annorlunda sätt i en annan kontext. Det vore även 
intressant att undersöka hur samma installation skulle fungera mot en målgrupp som inte är insatt i den 
feministiska debatten.  
 
Rekommendation för vidare studier skulle kunna vara att utforska vilken betydelse samspelet mellan 
olika komponenter har i ett framträdande. Detta för att undersöka hur exempelvis rörlig bild upplevs 
utan dans och tvärtom, för att få fram hur och på vilket sätt dessa delar berikar varandra. En annan 
intressant vidare studie hade varit att låta en annan samhällsdebatt eller norm kommenteras genom 
samma av installationsform för att undersöka huruvida formen fungerar för olika typer av ämnen.  
 
Ur ett större perspektiv skulle det även vara intressant att undersöka hur upplevelsebaserad inlärning 
skulle kunna integreras i undervisning i skolan och andra instanser i samhället, och undersöka om detta 
skulle vara fördelaktigt, och i så fall i vilka situationer.  
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