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SAMMANFATTNING 
På vilka sätt kan kartor hjälpa oss i dagens samhälle? De flesta av oss 
har tillgång till en karta med GPS när som helst, i våra telefoner. 
Behöver vi kartan i vårt dagliga liv på andra sätt än genom denna 
(ganska) exakta positionering? Det är några av frågorna som ställs i 
detta examensarbete, där kartan undersöks som metod och byggare 
av kunskap.  
I detta arbete har mitt intresse för kartor slagits samman med ett 
hantverksnära arbetssätt. Undersökningarna präglas också av 
nyfikenhet och formexperimenten genomförs i material som textil, 
sand och papper. Genom dessa experiment försöker jag vidga vår 
bild av hur en karta ska se ut. Kartornas språk och teorier undersöks 
för att kunna befästa kartan som en relevant metod. Under 
processen ligger själva byggandet av kunskap i fokus, så väl som att 
visa på att vi alla kan göra våra egna kartor.  
Undersökningen avslutas med en gestaltning där jag ger mottagaren 
en chans att ta del i och medverka i arbetet i form av en kartografisk 
verkstad.  
Genom kartor kan vi skaffa oss en ökad kunskap och förståelse om 
vår omvärld och oss själva, som kan leda till ett mer hållbart 
samhälle. 
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1. INLEDNING 
1.1  BAKGRUND 
Jag har alltid burit på en fascination för att reda ut och ta reda på 
hur saker ligger till. För att göra det har jag ofta behövt visualisera 
situationen på något sätt för mig själv. En visualisering används då 
för att förstå sin egen plats, i det stora hela. Många menar att 
skapandet av kartor handlar om människans existens, att förstå 
världen och sin plats i den1

”Mapping has emerged in the information age as a means to make the 
complex accessible, the hidden visible, the unmappable mappable. As we 
struggle to steer trough the torrent of data unleashed by the Internet, and 
to situate ourselves in a world in which commerce and community have 
been redefined in terms of networks, mapping has become a way to make 
sense of things”

. Det finns en trygghet i att placera sig 
själv i ett sammanhang. I en informationsrik värld fylld av nätverk 
är kartan en underlättande medel, menar Janet Abrams och Peter 
Hall i Else/Where: Mapping; 

2

These experimental mapping works suspend these two realms, and merge 
them – creating a marriage between the expressed and the unexpressed, 
between fact and fiction, between idealisms of an ordered and perfect 
future and practicalities of design.

  

Kartor ger oss en chans att berätta en historia, den kan vara byggd 
på fantasi, verklighet eller kombinera de två. Nadia Amoroso i The 
Exposed City: 

3

                                                           
1 Harmon, Katharine A., You are here: personal geographies and other maps of the 
imagination, Princeton Architectural Press, New York, N.Y., 2003, 11 
2 Abrams, Janet & Hall, Peter (red.), Else/where: mapping : new cartographies of networks and 
territories, University of Minnesota Design Institute, Minneapolis, Minn., 2004, 13 
3 Amoroso, Nadia, The exposed city: mapping the urban invisibles., Routledge, New York, 2010. 8 

 

 
 

Det som intresserar mig extra mycket med kartor är hur de 
rör sig mellan fantasi, verklighet och mellan det uttalade och 
det outtalade. 

1.2  MÅL 
Jag vill undersöka kartan som metod och kunskapsbyggare. Med 
denna undersökning vill jag främja att fler ska vilja utforska och 
skapa egna kartor. Jag vill påvisa att kartskapande kan vara 
relevant som metod. Jag vill ge den en plats i dagens samhälle som 
är större än att visa en exakt geografisk position på jordklotet med 
en GPS-nål. Genom en ökad kunskap om omvärlden kan vi nyttja 
våra resurser bättre och få en ökad hållbarhet i flera dimensioner. 
Jag vill kunna vara del i att skapa ett mer hållbart samhälle, genom 
att använda kartor för att öka förståelsen och kunskapen om 
omvärlden, (och oss själva). 

1.3  PROBLEMOMRÅDE 
Problemområdet för undersökningen är kartor. I 
Nationalencyklopedin beskrivs det vad en karta är på detta vis: 

karta (latin cha´rta 'papper (som skrivmateriel)', 'skrift', av grekiska 
cha´rtēs 'papyrusblad', 'skrift', troligen ett ord av egyptiskt ursprung), 
avbildning av jorden, månen etc. eller del därav på ett plant material. 
Avbildningen sker i en viss vald kartprojektion och i en viss vald skala. 
Även reliefkartor och taktila kartor (för synskadade) förekommer. En 
motsvarighet i tre dimensioner är en glob.  
Kartor används för att beskriva terrängen och registrera och dokumentera 
anläggningar, gränser eller andra företeelser med spridning i rummet.4

                                                           
4 

 

http://www.ne.se/karta, 2014-02-20 

http://www.ne.se/karta�
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En karta blir alltid en representation av omvärlden. Personen 
som ritar kartan har makten att bestämma vad som ska 
berättas och vad som ska utelämnas. Kartan kan ge uttryck 
för olika värderingar och intressen.5 
En karta kan inte visa precis allt. Riktningar, avstånd, vinklar, 
ytor och former blir alltid resultatet av en kompromiss. 6  
Bilden visar exempel på hur ytor kan förvanskas. Det kallas 
också grafisk generalisering och är tänkt att hjälpa mottagen 
att förenkla komplexiteten.7

                                                           
5 Black, Jeremy, Bilder av världen: kartornas historia, Historiska media, Lund, 2005, 13 
6 Monmonier, Mark, How to lie with maps, 2. ed., Univ. of Chicago Press, Chicago, 1996, 13 
7 Brodersen, Lars, Kommunikation med kartor: teori och metoder i kartografin, 1. uppl., Liber 
kartor, Stockholm, 2002. 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Grafisk generalisering 
 
 

Det blir då nödvändigt att välja vad som ska vara mest rätt på 
kartan och vilka fel som kan göra minst skada. I Kartor förr och nu 
beskrivs det så här: 

Att avbilda jordens krökta yta korrekt på ett plant papper är ett olösligt 
problem. Alla kartor är kompromisser. Men man kan ändå resa jorden runt 
med dem.  

Bilden med ett apelsinskal, kan er en förenklad förklaring om hur 
olika kartprojektioner kan fungera. 
 

 

 

 

 
Bild 2: Förenklad bild över kartprojektioner 
 

Under upplysningstiden blev det viktigare att med kartor bl a för 
att definiera sina territorier. Citat ur Bilder av världen: 

Kartor användes också av europeiska makter, kompanier och enskilda 
personer för att hävda, definiera och exploatera sina intressen på andra 
sidan havet. De var särskilt viktiga för kartläggningen av gränser. Eftersom 
kartor spelade en stor roll för att lägesbestämma och visa territoriella 
oenigheter mellan kolonialmakterna, blev det viktigt att kartlägga områden 
där det ännu inte fanns någon europeisk närvaro.  

I medeltidens Europa kombinerade kartorna tro och vetande. De 
kunde innehålla kända geografiska platser, samtidigt som Edens 
lustgård eller andra bibliska platser.  
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Världskartor av denna typ, Mappae mundi, hade ofta en T-i-O-form. 
T:et bildas av floderna Don och Nilen och av Medelhavet. Inom 
cirkeln ryms också de tre kontinenterna Asien, Europa och Afrika. 
På dessa kartor var Jerusalem världens centrum. O:et är den 
omgivande oceanen. Det kristna korset symboliserades med T. 
Landskapen var symboliska och andliga. Herefordkartan, från 
1200-talet, är en av de mest omnämna av denna sort. Landområden 
är förvridna, det avbildas satyrer och andra varelser med bibliska 
figurer. Längst upp är Jesus placerad.8

 

 

 

 

 

Bild 3: 
T-i-O-karta 

  

 

 
Kartor kan användas som hjälpmedel i politisk propaganda. De kan 
visa ett område som stort och viktigt eller litet och hotat. Och ger 
avsändaren en chans att påverka genom att olika kartprojektioner 
väljs efter hur området verkar se ut på just den projektionen.9

                                                           
8 Kartor förr och nu, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1971, 12 
9 Monmonier, How to lie with maps, 94 

 
 

Nazityskland vill 1940, enligt bilden, minska sin betydelse i världen 
och visa på hur Storbritannien besitter 26 % av världens yta. Vad 
kartorna inte nämner är att en del av britternas kolonier är gamla 
tyska kolonier. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4: Nazityskland 1940 
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Förutom skala, så kan namn på platser användas för att förvilla och 
påverka. Det kan innebära att byta språk på en stad (som Moskva 
till Moscow) eller alfabet (Peking eller Beijing).  
Det finns exempel på hur man kartografiskt flyttar på städer och 
andra platser, också det kan användas som ett redskap för att 
förvilla.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 5: Sovjetisk stad flyttas 

  

 

 
                                                           
10 Monmonier, How to lie with maps, 116 

Bureau d'Etudes är en fransk konstnärsduo som har skapat kartor 
och diagram över politiska system, sociala och ekonomiska 
problem. Deras visuella analyser och research visas ofta som stora 
väggbilder, ofta flera meter i bredd.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Bureau d'Etudes 

 

 

 
                                                           
11 http://bureaudetudes.org/ , 2014-02-20 
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Inom rörelsen Situationisterna fanns projektet Derivé och genom 
det framfördes en kritik mot den moderna stadsplaneringen. 
Projektet utspelades i Paris undersökte dagliga vanor och olika sätt 
att röra sig i staden. Den visade stadsdelar som isolerade öar och 
visade den psykiska isoleringen mellan de fysiska områdena. Derivé 
var starten till en slags psykogeografi.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Situationisterna  

 

 
Re:route är ett projekt från 2002 av gruppen Big Hope. Det 
resulterade i en interaktiv karta över Turin. De hade bjudit in 
nyanlända flyktingar från många länder för att skapa mentala 
kartor.  

                                                           
12 http://imaginarymuseum.org/LPG/Mapsitu1.htm , 2014-02-20 

Kartorna handlade om hur flyktingarna upplevde staden och dess 
delar, de fotograferade och kommenterade sina upplevelser som 
sedan sammanställdes.13

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 8: Big Hope 

 

 

En annan grupp kartor som även används, är de muntliga kartorna. 
De kartor som bildas i minnet när vi hör, berättar eller minns något. 
Inom vissa grupper som jägare och vandrare, kan dessa vara precis 
lika viktiga som fysiska kartor.14

                                                           
13 

  

http://www.bighope.hu/reroute/index.html , 2014-02-20 
14 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 66 

http://imaginarymuseum.org/LPG/Mapsitu1.htm�
http://www.bighope.hu/reroute/index.html�
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1.4  PROBLEMOMRÅDETS AVGRÄNSNING 

Undersökningen är bred och tar fasta på olika teman i olika 
material. Jag väljer bort kartor med geografiskt informationssystem 
(GIS) och kommer heller inte arbeta med sattelitkartor eller kartor 
som har med lantmäteri att göra.  

Under undersökningarna kommer jag utgå ifrån mig själv: Vad 
behöver jag en karta över? Vad skulle en karta kunna hjälpa mig 
med att reda ut?  

I min gestaltning som ska visas i konsthall, så har jag valt att ta 
fasta på den kartornas berättande aspekt och översättandet från en 
mental karta till en fysisk. Det utgår mer från en vi-känsla: Vad kan 
vi lära varandra genom att skapa kartor tillsammans? Hur kan det 
fungera när vi berättar en historia i en karta?  

1.5  SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
I min rapport vill jag undersöka hur vi får kunskap i skapandet av 
kartor. Detta genom mina formexperiment, men också genom att 
göra studier kring andras arbeten och diskutera dessa i relation till 
teorier.  

Vad behövs kartor till idag? Vad behöver kartläggas i livet? Vad 
behöver jag en karta till? Hur och med vad, kan kartan hjälpa mig? 
Hur kan vi lära oss mer om kartor? Hur ska någon kunna ta till sig 
mina tankefrön och mina kunskaper? Kan alla göra kartor?  

En kartskapande workshop kommer att avsluta arbetet. Där önskar 
jag att fler får vara del i arbetet och att vi fortsätter tillsammans att 
undersöka den övergripande frågan: 

Hur kan kartan fungera som metod och kunskapsbyggare? 

 

2. TEORI & METOD 
2.1  TEORETISK RAM 
Kartan är mediet i den kartografiska kommunikationen. 
Kartografisk kommunikation är vanligen enkelriktad och kan 
därför beskrivas med en modell för informationsteori. 
Kunskapsförmedling inom informationsteori kan beskrivas på 
detta sätt, som de kommande bilderna visar. Det handlar om att 
eftersträva ett språk som kräver det minsta möjliga av läsaren. 
Delar som t ex skala, avsändare och målgrupp och måste vara 
uttalade och tydliga.15

 
 
 
Bild 9: Modell för kartografisk informationsförmedling 

  
 

 

 
 

                                                           
15 Brodersen, Kommunikation med kartor: teori och metoder i kartografin. 18 
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Bild 10: Modell för kartografisk informationsförmedling 

 
Jag har också funnit att designprocessen och kartskapande 
processen är mycket lika. De delar kommunikationsmodellen, som 
visas ovan. Men det finns även en stark koppling till lärande genom 
görande och skapande av representationer, som finns i båda 
sfärerna. Donald Schön beskriver det i The reflective practitioner:  

I shall consider designing as a conversation with the materials of a 
situation. A designer makes things. Sometimes he makes the final product; 
more often he makes a representation – a plan, program or image – of an 
artifact to be constructed by others. He works in particular situations, uses 
particular materials and employs a distinctive medium and language.16

                                                           
16 Schön, Donald A., The reflective practitioner: how professionals think in action, Repr.[= New 
ed.], Arena, Aldershot, 2003[1995]. 79 

 

2.2  PRAKTISKT UTFÖRANDE 

Min undersökning kommer bestå i att jag själv skapar kartor i olika 
formexperiment och workshops. Material kommer att väljas efter 
det ämne jag vill gestalta. Fokus ligger på själva skapandet, mer än 
på ämnena i sig. Parallellt med detta kommer jag att studera texter 
om ämnet och utreda hur andra har arbetat med kartor på 
relaterade sätt. Undersökningen kompletteras med en avslutande 
gestaltning, där jag ger åskådaren en chans att ta del av lärdomarna 
från arbetet. Denna gestaltning tar form i en slags kartskapande 
workshop som testas innan det slutliga genomförandet. Under 
testerna kommer jag observera, reflektera och dokumentera hur 
den kartskapande processen genomförs.  
 

3. RESULTAT 
3.1  UNDERSÖKNING 
Formexperimenten började med att jag själv prövade på konsten 
att skapa kartor. Det var ett relativt fritt skapande med fokus på 
görande mer än på ämnena. Mina formexperiment och workshops 
med skapande av kartor går till på olika sätt. Detta är för att jag ska 
kunna vidga mitt undersökande. Ibland föregår formskapandet av 
ett insamlande av information av något slag. Ibland är det ett mer 
skissartat och ärligt genomförande, byggt på kortare tid. Kartorna 
har olika teman, vissa mer ytliga och andra mer djupa och 
utstuderade. Det som binder samman projekten är mitt insamlande 
av kunskap genom skapande. Och i detta fall är det kartor i olika 
material och tekniker som är verktyget.  
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Bild 11 beskriver av mina kartor som illustrerar en resa, den är 
dock krypterad, men kan lösas med en nyckel.  Kommunikationen 
är medvetet försvårad, genom användandet av ett språk som 
mottagaren ännu inte förstår. Vi vet inte varför kartan är uppställd 
eller åt vem. Vi vet inte heller någon skala. Kanske är det som 
illustratören John Held skrev på en av sina kartor: ”The scale is 
nobody’s business”17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Och den berör frågor som: Vem är kartan till 
för, vem ska förstå den? Vilka är dessa för platser? Vad hände där? 
Kan någon hitta dit med denna karta? Mottagaren saknar det den 
behöver för att avkoda budskapet. 

Bild 11: Sandra Kipper 

                                                           
17 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 84 

Chaffinch map of Scotland av Edwin Morgan är en karta och visuell 
dikt. Orden har mer än en visuell innebörd, men om igenkännande 
till ordet chaffinch och språket saknas, så tappas den djupare 
innebörden. Kartan visar hur namnet för bofink varierar i olika 
geografiska områden i Skottland.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 12: Edwin Morgan 

                                                           
18 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 76 
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            Bild 13: Howard Horowitz  

 

Ett exempel där orden har nästan all innebörd är Manhattan av 
Howard Horowitz. Kartritarens verklighet tar form i en dikt. Dikten, 
i en form av platsen Manhattan, skildrar författarens minnen, 
platser, personer, byggnader och institutioner.19

                                                           
19 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 75 

 

 
 

   

        

 

 

 

 

 
Bild 14: Sandra Kipper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 15: Sandra Kipper  
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De föregående bilderna är resultat av ett av mina experiment som 
är sprunget ur intresset för kartor inom propaganda. Den nedersta 
kartan är en konventionell Europakarta och den övre är en mer 
representativ karta, över hur Europa kunde se ut om resultaten i 
Eurovision Song Contest fick ha inverkan på landets storlek. Länder 
med många vinster fick svälla ut och nästan äta upp grannländer. 
Kartan är medvetet vilseledande och ger inga indikationer på 
varför den är framställd. Den ger syn av att vara en traditionell 
karta över Europa tills vi tittar lite närmare. Skalan är, i det här 
fallet, olika beroende på land och detta berättas inte för läsaren 
med någon förklaring, utan blir vilseledande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16: Exempel fördelaktig kartprojektion 

Ett mer beprövat sätt att vilseleda på är att välja en fördelaktig 
kartprojektion. I bilden till vänster har en cylindrisk kartprojektion 
valts för med den kan vissa landytor se större ut än vad de är, även 
om riktningarna stämmer bra.20

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 17: Sandra Kipper 

                                                           
20 Monmonier, How to lie with maps, 95 
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Bild 18: Sandra Kipper  

De tidigare två bilderna visar mina snabbare experiment i grus och 
på en servett. De båda är uppställda för att visa vägen till olika 
platser. Hur visar vi vad vi menar för andra?  
Hur gör vi när vi snabbt ska förklara eller beskriva något med 
spridning i rummet? Hur översätter vi det som finns i minnet till en 
fysisk representation? Blir den fysiska kartan samma eller en 
förvridning av den i minnet?  

 

Karen O’Rourke beskriver kartprocessen så här i Walking and 
mapping:  

Mapping denotes a process that takes place every time a map of any 
kind is created – a drawing scribbled on the back of an envelope, a 
sequence of places or events etched in one´s memory, an itinerary 
generated on the fly by an online route-finding service, or a projection 
prepared by a team of professional cartographers.21

Denna karta beskriver vägen för en hämndplan med paintballgevär, 
konstnären är en tolvåring som blivit trött på sin granne. 

 

22

    Bild 19: 
    Michael Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
21 O'Rourke, Karen, Walking and mapping: artists as cartographers, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2013, 8 
22 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 163 
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Bild 20: Mark Bennett  

Town of Mayberry är del i en serie där Mark Bennett visualiserar 
platser där tv-serierna som han följde i sin barndom utspelar sig. 
Platserna hamnar då inom räckhåll när kartskapandet översätter 
dem till verklighet. 23

    Bild 21: Sandra Kipper  

 

                                                           
23 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 176 

Den lilla bilden, i vänster hörn, är en detalj ur en broderad karta 
som jag kallar för Hon känner henne, som känner honom, som 
känner henne. Projektet kartlägger en relationscirkel som 
upptäcktes av en slump. Det handlar om hur vi alltid känner någon, 
som känner någon, som känner någon, som känner dig. Genom att 
kartlägga relationer, kan vi utkristallisera mönster som vi ännu inte 
visste fanns. 
Denna karta visar ett socialt nätverk kring de terrorister som 
kapade de plan som användes under 11 september, 2001. Linjernas 
tjocklek visar hur pass stor kontakt och de grå rutorna är personer 
som associeras med kaparna.24

    Bild 22: 
    Karta över terrorism 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           
24 Abrams, Janet & Hall, Peter (red.), Else/where: mapping : new cartographies of networks 
and territories, 89 
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Bild 23: Sandra Kipper  

Jag har även arbetat med ett annat känslomässigt baserat projekt 
som berör platser som vi förknippar med jobbiga händelser i livet 
eller platser som vi t o m vill undvika.  

Området är Göteborg och en turistkarta i skala 1: 20 000 har 
använts. Den är upprättad av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 
Jag har låtit personer berätta om platser de förknippar med 
smärtsamma händelser och sedan stansat ut dessa från kartan. 
Trots att det är välkända och centrala platser som t ex 
Centralstationen och Handelshögskolan, som berörs, så finns de 
inte längre att beskåda på denna turistkarta. Händelserna i sig 
förblir anonyma, men tecknen och spåren av dem finns kvar.  

Uttrycket påminner om Guillermo Kuitcas verk där konstnären 
intresserar sig för hur det privata blir offentligt och undersöker 
platserna som vi människor bebor. Verken består i madrasser, som 
är klädda i vinyl och målade med olja. Vägkartorna innehåller 
utmarkerade platser, som vi inte får veta historien bakom.25

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 24: Guillermo Kuitca 

                                                           
25 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 141 
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I en annan workshop undersökte jag rörelser till och från hemmet 
under tre dagar för mig, min mormor och min 10-åriga kusin. Vilka 
platser är viktiga för oss och vad återvänder vi till? Bilden visar en 
detalj ur arbetet kring detta.  

              Bild 25: 
                Sandra Kipper 

 

 

 

 

 

Trajets pendant un an d’une jeune fille du XVIe arrondissement av 
Paul-Henry Chombart de Luwe har en liknande intention. Den visar 
rörelserna mellan hemmet, skolan och pianolektioner för en ung 
parisisk kvinna.26

Bild 26: Paul-Henry Chombart de Luwe 

 

 

 

 

                                                           
26 Abrams, Janet & Hall, Peter (red.), Else/where: mapping : new cartographies of networks 
and territories, 197 

Denna karta sägs beskriva a mine-high state of permanent flux 
frozen in time. Den heter Air routes of Britain (Night) och visar 
Storbritanniens flygvägar.27

Bild 27: Karta över Storbritanniens flygvägar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 99 
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Här är ett intressant exempel på en karta där ett minne översätts i 
en fysisk karta. John Fulford ritar vägen till skolan i New Canaan, 
Connecticut, USA. De rosa kryssen markerar platser som ändrats 
eller inte finns längre. De rosa ringarna är tillägg från andras 
minnen. 28

        Bild 28: 
         John Fulford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Harmon, You are here: personal geographies and other maps of the imagination, 131 

3.2  GESTALTNING 
Min gestaltning i konsthallen kommer att handla om mentala 
kartor och om hur vi bygger från minneskartor till en fysisk karta. 
Att förklara våra minneskartor för andra är en process som jag vill 
ta fram och markera.  
Gestaltningen i konsthallen kommer bestå i en workshop som 
innebär att det finns en slags kartografisk verkstad på plats. Jag tar 
upp det textila materialet och broderi som verktyg tillsammans 
med kartritningen. Broderi är svårt att göra i hast och kräver ofta 
att man sätter sig ned en stund och funderar. Det kan ge en paus i 
vardagens stress och att brodera gör det svårt att tänka på något 
annat samtidigt som broderiet växer fram.  

Även om fritt broderi kräver nål och tråd, så kräver det fria 
broderiet inga andra förkunskaper och kan genomföras utan 
hänsyn till regler och prestationskrav. Det är då upp till en själv om 
trådarna ska släppas lösa, fästas eller hur en ska sy sina stygn.  

Under testerna samlade jag en liten grupp som fick samsas om en 
stor duk, på ett bord . Material som olika garner, tråd, nålar och 
saxar fanns på plats. De fick höra en kort introduktion om kartans 
användningsområden och om att det går att visa i princip vad som 
helst i en karta. Sedan blev gruppen uppmanade att på duken 
berätta en historia med hjälp av en karta. De var helt fria vilken 
slags historia det kunde tänkas vara, det enda kravet var att de i 
efterhand skulle berätta om hur de tänkt kring sina gestaltningar. 
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Bild 29: Test-workshop, Sandra Kipper 

Under arbetets gång började vissa personer, (kartritare), i gruppen 
diskutera hur de uppfattade det som de försökte gestalta. Olika 
kartritares verkligheter jämfördes med varandra för att hitta en 
samstämmig bild. Andra personer i gruppen lade mer fokus på sin 
egen uppfattning och blev hängivna till att få fram den. Det fanns en 
viss frustration i luften kring att arbeta utan en exakt förlaga, men 
det släppte efter ett tag, då skapandet tog överhanden.  
Workshopen pågick i ungefär 1,5 timme och i slutet fick kartritarna 
berätta mer om sina gestaltningar på duken. De berättade om 
ställen de bott och levt på, resor de gjort, olika livsval och hur det 
ser ut på en viss plats. 

   

 

 

 

 

 
 

 Bild 30: Sandra Kipper  Bild 31: Sandra Kipper 

De deltagande kunde använda sig av mer gängse uppfattningar om 
hur tecken för tid och rum ska vara, men ibland också skapa nya 
tecken för att kunna förstärka det de vill få fram.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 32: Sandra Kipper 
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En kartografisk verkstad, likt den som genomfördes under testerna, 
kommer att visas upp i en konsthall och då bli min slutgestaltning. 
Min ambition är att människor där ska få en chans att stanna upp 
och berätta en historia i kartform med hjälp av fritt broderi. Det ger 
besökaren en chans att själv pröva på det undersökande arbetet 
som jag tidigare har gjort och gå igenom en kartskapande process. 
Vissa delar kommer att förfinas och anpassas, men i grunden blir 
workshopen densamma. En av utmaningarna blir att på plats i 
konsthallen skapa ett rum som inbjuder till paus och skapande.  

 

3.3  ANALYS 

Vad har jag då hämtat för kunskap ur de exempel från mina 
formexperiment, som tas upp i denna rapport? Nedan följer en 
sammanställning över vad exemplen har fått mig att inse. 

      Bild 11 

 

 

 

 

 

Detta experiment fick mig att förstå hur vi kan försvåra den 
kartografiska kommunikationen, genom att välja tecken som 
mottagen inte förstår. Att de är de gemensamt överenskomna 
tecknen som gör att vi kan orientera oss. Kartritaren och 

kartläsarens verkligheter behöver mötas mer för att informationen 
ska framgå ordentligt. 
 

 

 

 

 
Bild 14         Bild 15 

Kartorna över Eurovision Song Contest visar att skala är ännu ett 
redskap som kan användas för förvillning. De visar också att också 
genom en ganska vanlig form av karta, kan jag visa information, i 
det här faller statistik, bara jag ger den rätta nyckeln till det. Men 
om kartan i tecken och i utseende liknar de vanliga kartorna för 
mycket, så slutar vi vara kritiska och ser inte att den vilseleder oss. 

 
  Bild 17 

De enklaste gemensamma tecknen kan 
ändå räcka för att kommunicera det jag 
vill få fram. Och ett materialval, kan 
förstärka kartans förgänglighet och det 
faktum att den direkt blir inaktuell. 
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  Bild 18  

Kartor behöver inte enbart vara kartor, de 
kan också vara andra saker. I det här fallet 
en servett. Och även här bevisas, att de 
enklaste tecknen kan räcka för förståelse, 
så länge läsaren och ritaren har dem 
gemensamt.  

 

Bild 21: 

Genom att använda sig av en metod som tar 
längre tid, tvingas man tänka efter en stund.  
Och när en karta skapas kan mönster bli  
synliga, som vi inte kunde få grepp om innan. 

 

  Bild 23 

Sättet som en karta skapas på, kan tillföra 
uttryck till historien. Det ger en chans att 
skapa en sammanställning av kunskap 
och ge en helhetsbild. Ett mönster visas 
upp, även om det inte alltid är statistiskt 
säkerställt. 

 

 

Bild 25 

 

 

 

 
Skapandet av denna serie, besannande mina uppfattningar om hur 
jag, min mormor och min kusin rör oss. Det visade tydligt att 
Mormor knappt reser från hemmet alls och hon gör det mest med 
bil. Jag rör mig inom en kortare radie oftare och färdas med buss 
och cykel. Min kusin rör sig i en större radie och blir skjutsad med 
bil till de flesta platser hon besöker.  

 

Det finns många ingångar i kartornas värld. Under detta arbete 
valde jag lärande genom görande. Det har gjort att det har legat 
mycket fokus på själva kartmakaren. I experimenten blir det jag, 
men i gestaltningen vill jag få alla att bli kartmakare. Materialen och 
tillvägagångssätten är något jag letar efter när jag undersöker 
ämnet från det hållet. Om fokus där hade legat på kartans 
användare hade arbetet blivit ett annat. Då hade frågor kring 
semiotik och användarvänlighet blivit viktigare.  

Gestaltningen i konsthallen kommer att handla om mentala kartor 
och hur vi översätter kartor från minnet till fysiska. Det är vårt 
berättande och översättandet som jag vill komma åt, det som ligger 
till grund för alla kartor.  
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En workshop med fritt broderi och kartskapande är en av 
utgångarna som kommit ifrån mina undersökningar och 
formexperiment. Ett annat materialförslag som fanns med i 
idéprocessen var vägkritor.  

                      Bild 33: 
                         Sandra Kipper 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De stämde väl överrens med det förgängliga i kartans process, men 
avfärdades senare på grund av flera anledningar. Idén skulle 
innebära att en kartritare skulle vara tvungen att sudda ut och 
förstöra en annans gestaltning, vilket kan ta emot starkt att 
genomföra. Genom att rita på marken, utesluter jag också de 
personer som inte har fysisk möjlighet att göra detta. Broderi har 
varit med under mina tidigare formundersökningar. Tekniken 
skapar den långsamhet som jag vill åt. När deltagarna sitter ned och 

samsas om ytan, uppmanar det till samtal kring arbetet.  Att välja 
en mer ovanlig teknik än att rita, kan också verka som en 
frigörande effekt, vilket jag fick erfara under min test-workshop. 
När personen i fråga, då kanske inte har någon erfarenhet alls av 
tekniken, kan det sänka kraven och förväntningarna på den egna 
prestationen. 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 34: från workshop, Sandra Kipper 

 
En kartografisk verkstad med broderi är, som sagt, en av 
utgångarna som kunde komma utifrån mina undersökningar och 
workshops. Gestaltningen kunde ha resulterat i något annat. Det 
kunde ha varit t ex en utställning av alla kartor i undersökningen 
eller en fördjupning av något av de andra områden jag snuddat vid, 
under arbetets gång. Det kunde också ha fungerat på det sättet att 
arbetet med att skapa kartor ledde in i ett helt annat område. Det 
kunde ha betytt att kunskaperna jag fått under formexperimenten 
använts vidare i nya kontexter. 
 



20 
 

4. DISKUSSION  
För mig har ramarna för kartans definition sprängts. Även om 
streck på ett papper är det första vi tänker på, så är det bara en av 
de sätt som kartor kan skapas på. Kartan blir som ett filter för att 
tydligare få förståelse för olika ämnen och företeelser. Jag har 
genom detta arbete lärt mig att skapa kartor, men jag tror att det är 
något som finns i alla människor. Det gäller bara att hitta sitt sätt 
och jag ser hoppfullt på den personliga kartans framtid. Detta är 
oavsett stor användning av sattelitkartor, GPS och GIS. Nadia 
Amoroso berättar i The Exposed City:  

There are many groups and individuals rising to the challenge of 
developing maps that are not just the typical GIS outcome, but rather poetic 
visual documents that are telling of a new city or landscape.29

Perhaps mapping may even to surpass designing as the term to 
express the complex but related practices underlying fields as 
seemingly disparate as architecture, biology, geography, interaction 
design, social networks analysis, statistics, art, cartography, 
wayfinding design and urban studies.

 

Att skapa kartor är ett utmärkt verktyg för komplexa och 
gränsöverskridande ämnen och det beskrivs i Else/Where: 
Mapping; 

30

                                                           
29 Amoroso, Nadia, The exposed city: mapping the urban invisibles, 1st ed., Routledge, New 
York, 2010. 7 
30 Abrams, Janet & Hall, Peter (red.), Else/where: mapping : new cartographies of networks 
and territories, 17 

  

 

 

Och genom att sätta sig ned och göra en karta över något, så läggs 
tid på att visualisera och förstå ämnet i fråga. Medvetenheten ökar 
om sig själv och om omvärlden. Även som mottagare, krävs det en 
medvetenhet, då det ger en chans att ta del av en annan människas 
berättelse och ett försök att förstå den. Det kan hjälpa till i vägen 
mot ett mer hållbart samhälle. 
 

Bild 35: 
 Från workshop, 
 Sandra Kipper 
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