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OM ARBETET

Svaret på hur vi utforskar, läser, uppfattar och upplever landskap är mångfacetterat och bygger på vår 
perceptuella uppfattning och kognitiva förmåga. Genom att ha ett öppet sinne kan man upptäcka de 
många olika lager som ett landskap kan innehålla, en mångfald av värden och kvalitéer som initialt kanske 

inte är uppenbara. Detta arbete fokuserar på estetiska kvalitéer som vi kan finna i landskap, främst de rumsliga 
och visuella. 

I arbetet har ett ramverk innehållande ett flertal dokumenterande metoder utvecklats och använts på 
ett explorativt sätt för att identifiera och representera rumsliga och visuella kvalitéer i landskapsrum i 
naturlandskap. Syftet har varit att använda metoder som skiljer sig åt i sitt utförande, för att dessa ska komplettera 
varandra och ge en mer nyanserad bild av landskap. Metoderna baseras på konstnärliga och visuella arbetssätt. 
Exkursioner till sex stycken av Sveriges nationalparker; Söderåsen, Store Mosse, Kosterhavet, Abisko, Muddus 
och Färnebofjärden genomfördes under arbetets gång. Dessa agerade arenor för våra undersökningar och 
valdes ut baserat på geografiskt läge och naturtyp för att ge arbetet en diversitet och spegla de olika uttryck 
som kan tänkas finnas i vårt avlånga land.

En ökad förståelse för hur vi upplever landskap, och vilka metoder som kan användas för att dokumentera och 
representera landskap på ett adekvat sätt i en mänsklig skala, kan i förlängningen leda till bättre analyser och 
slutsatser kring vilka dessa värden och kvalitéer är. Vissa menar att skönheten ligger i betraktarens öga, andra 
att skönheten finns inbäddat i objektet eller fenomenet i sig – oberoende av betraktaren. I naturlandskap 
verkar det dock finnas en universalitet i svaret gällande vilka de estetiska värdena är. Vår perceptuella förmåga 
och estetiska respons underbyggs ofta, både medvetet och omedvetet, av kunskap, vetenskap, känslor och 
föreställningar. Evolutionen och vårt gemensamma arv visar sig också spela in. Genom att väga in och ta 
hänsyn till allt detta bildar vi oss en uppfattning om vår omgivning. Arbetet visar att svaret på vilka de estetiska 
kvalitéerna är beror på alla dessa faktorer, men också på vem du är och vad du har i din ryggsäck.

The answer to how we explore, read, perceive and, experience landscapes is multifaceted and are based 
on our perceptual understanding and cognitive ability. By having an open mind, one can discover the 
many different layers that a landscape can contain, and a diversity of values   and qualities that may not 

be obvious at first. This work focuses on aesthetic qualities that we can find in landscapes, mainly the spatial 
and visual ones.

The work is based on a framework that consists of several methods for natural landscape documentation. These 
been further developed and used in an exploratory way to identify and represent spatial and visual qualities 
in landscape spaces. The purpose has been to use methods that differ in their design so that these complement 
each other and give a more nuanced expression of the landscape. The methods are mainly based on artistic and 
visual representation methods. Excursions to six Swedish National Parks were conducted between 14/5-11/9, 
2020; Söderåsen, Store Mosse, Kosterhavet, Abisko, Muddus and, Färnebofjärden. These acted as arenas for our 
surveys and were selected based on geographical location and landscape type to give the work diversity and 
reflecting the different expressions that may exist in our elongated country.

An increased understanding of how we experience landscapes, and what methods can be used to document 
and represent landscapes in an adequate way on a human scale, can in the long run lead to better analyzes 
and conclusions about what these values   and qualities are. Some believe that beauty lies in the eye of the 
beholder, others believe that beauty is embedded in the object or phenomenon itself – independent of the 
beholder. In natural landscapes, however, there seems to be a universality in the answer regarding what the 
aesthetic values   are. Our perceptual ability and aesthetic response are often supported, both consciously and 
unconsciously, by knowledge, science, emotions, and imagination. Evolution and our common heritage also 
prove to play a role. By weighing in and taking into account all this, we form an idea of   our surroundings. The 
work shows that the answer to what the aesthetic qualities are depends on all these factors, but also on who 
you are and what you have in your backpack.

SAMMANFATTNING ABSTRACT



FÖRORD

Vår resa genom landet till de olika nationalparkerna gjordes i delar och startade på försommaren 2020 i 
de södra delarna av Sverige. Resan har tagit oss till midnattssol, solvarma klippor och lägereldar genom 
vårflod, en meter snö, dalar och snår. Med inställda tåg, stundtals trötta fötter och 25-kilosryggsäckar på 

ryggen har vi genomfört en färd som till slut blev över 600 mil lång. I arbetet visas de arton landskapsrum vi 
identifierat, men resan har så klart visat oss mycket mer än så. Att vara två om att göra ett sånt här arbete har 
varit ovärderligt, både under exkursionerna och vid skrivbordsarbetet. Vi har haft många givande samtal längs 
vägen som vi nu bär med oss inför kommande äventyr. Våra år tillsammans på universitetet har nu nått vägs 
ände, men vår gemensamma tur genom strapatsen livet fortsätter.

Vi skulle vilja tacka våra handledare på SLU, Marie Larsson och Marie Andersson, för värdefulla råd och att 
ni har varit tålmodiga och trott på oss under vår resa. Det gjorde att vi vågade lita på vår idé och formade 
examensarbetet på vårt egna sätt. Till Helena Mellqvist vill vi rikta ett tack för engagemang och vägledning i 
början av detta arbete.

Vi skulle även vilja tacka Stiftelsen Petersenska Hemmet och Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minne för värdefulla 
bidrag till våra resor.

Alnarp,
januari 2021

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Boye 1927, s. 66

Bim Troell

V

Maria Nelly

V
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Vid en första anblick kan nationalparker tänkas att enbart stå för naturvärden, vid närmare studier av 
konceptet har det framkommit att upplevelsevärden för människor är och har varit betydande för 
bevarandet av naturen i dessa områden. Förutsatt att grundtanken med bildandet av nationalparker 

var att dessa skulle komma människor till gagn, har frågan ställts – på vilket sätt? Naturvårdsverket menar 
att våra nationalparker innehåller och ska visa upp ’Sveriges finaste natur’ (Naturvårdsverket 2019), därför 
kan de liknas vid ansiktet utåt för de svenska naturtyperna. Konsten att återge individuella och framträdande 
drag, med fokus på ansiktet kallas att porträttera enligt Nationalencyklopedins definition av ordet porträtt och 
porträttkonst (Nationalencyklopedin 2020a; Nationalencyklopedin 2020b). Undersökning och dokumentation 
av ansiktet utåt för Sveriges finaste natur skulle därför kunna liknas vid just denna konstform. 

Epitetet Sveriges finaste natur kan vara problematiskt såtillvida att det är subjektivt, men också att man genom 
att säga att någonting är finast, indirekt också säger att motsatsen existerar. Funderingar kring de estetiska 
kvalitéerna, som finns inbäddade i begreppet och hur dessa skulle kunna användas med utgångspunkten att 
nationalparkerna faktiskt är den finaste naturen, har legat till grund för detta arbete. Mot bakgrund av detta 
ställningstagande blir det viktigt att förstå dels hur människan uppfattar landskap, men också vilka rumsliga 
och visuella kvalitéer som kan finnas i landskapet för att således kunna tolka och ge uttryck åt dess betydelse. 

Värt att nämna är Cronons (1996) uppmaning att fundera över vad vi egentligen menar med ordet natur? 
Densamma ser det som en mänsklig projicerad bild av idéer och värden. “The nonhuman world is real and 
autonomous, a place always worthy of our respect and care, but the paradox of our human lives is that we 
can never know that world at first hand” (Cronon 1996, s. 458). Bara genom att kategorisera något som ’vild 
natur’ inbäddas begreppet i en kulturell konstruktion som ser till upplevelsen. Det behöver dock inte ses som 
negativt i den bemärkelsen om vi ställer oss frågan ”How can we take the positive values we associate with 
wilderness and bring them closer to home?” (Cronon 1996, s. 87). Både Saunders (2012) och Saarinen (2016) 
påpekar därtill att det är sällan det vi benämner som ’orörd natur’ helt har undgått mänsklig påverkan. Det kan 
snarare vara så att dessa landskap är beroende av direkta eller indirekta störningar för att upprätthålla vissa 
naturvärden. Winner (1986) menar också att vi behöver fundera över vad vi menar när vi använder ordet värden 
och beskriver att där det förut talades om vad som till exempel var bra, värdefullt eller eftersträvansvärd talar 
vi nu endast om värden – utan att specificera oss närmare. Vidare menar Winner (1986) att det tar karaktären 
ifrån det vi avser, om vi klumpar ihop faktorerna och endast enas kring att något har ett värde. Att specificera 
vad som faktiskt är det inneboende värdet i något kan öka värdena i sig. I arbetet har vi valt att fokusera mycket 
på värdet estetiska kvalitéer.

I Sverige syftade den första naturskyddslagstiftningen från 1910 enligt Ödmann et al. (1982) till att inte låta 
folket ”[...] gå fullständigt förlustigt den levande åskådningen av naturens utvecklingsskeden [...]” (Ödmann et 
al. 1982, s. 79). Naturskyddslagstiftningen föregicks av en motion som ansåg att skyddsåtgärder borde vidtas för 
att kunna bibehålla delar av landets opåverkade växtsystem och bergsformationer för vetenskapliga studier, 
men även för befolkningens skull. Estetiska aspekter var också en del av argumentationen. Fredningar av 
stora skogsområden i Tyskland och bildandet av Yellowstone National Park i USA år 1872 sågs som förebildligt 
(Ödmann et al. 1982). Sandell (2016) menar att det traditionella nationalparkskonceptet kan beskrivas som 
museum för fjärrstyrd konsumtion, landskap som har ’frysts’ med hänsyn till specifika landskapsvärden för 
mänsklig beskådning, beundran och utforskning.

Trots att vetenskapliga ändamål angavs som huvudmål för skyddandet av natur, låg detta inte helt och hållet till 
grund när de första områdena sedan valdes ut. Tre av de första nio nationalparkerna (Abisko, Stora Sjöfallet och 
Ängsö) som bildades i Sverige valdes ut av turistintressen, de resterande sex nationalparkerna (Garphyttan, 
delar av Gotska Sandön, Hamra, Pieljekaise, Sarek och Sonfjället) valdes ut av naturvärdesskäl. En bidragande 
faktor tycks i vissa fall också vara att dessa områden ändå inte gick att använda till någonting annat (Ödmann 
et al. 1982). Bland annat ansågs den norrländska urskogen vara ”[...] mycket oländigt och svårtillgängligt och 
har mager jordmån [...]” (Ödmann et al. 1982, s. 106). Områdets lämplighet när det kom till att bedriva aktivt 
skogsbruk torde därför ha ansetts vara begränsad. 

Att dessa ’oproduktiva’ områden ansågs rimliga att avvara verkar inte ha varit unikt för Sverige. Den amerikanska 
miljöhistorikern Alfred Runte lanserade år 1979 teorin om Worthless Lands som kritiserade kriterierna för 
bildandet av nationalparker i USA hårt. Han menade att gränserna för nationalparkerna var ekonomiska och 
inte ekologiska och att instiftandet av nya parker endast skedde i områden som ändå ansågs vara worthless land 
– och inte där naturvärdena var som störst (Runte 2010). Olwig (1996) å andra sidan, beskriver att inrättandet
av de första nationalparkerna i Nordamerika främst grundade sig i två olika synsätt. Det vackra, med dalgångar, 
ängar och bäckar samt det sublima, med bergstoppar och vattenfall.

Den framväxande nationalismen drev också på naturskyddet. I det fallet var målet att kunna visa upp det 
vackraste och mest storslagna som fanns i landet i fråga och bevara det för eftervärlden (Grundsten 2009). 
Densamma beskriver att rekreativa syften framhålls vid bildandet av nya nationalparker i Sverige från 1930-talet 
och framåt och från 1960-talet bildas nationalparker bland annat i syftet att skydda områden som hotas att 
byggas ut med system för vattenkraft, till exempel Padjelanta nationalpark som bildades år 1962. 

I det här kapitlet beskrivs de delar som legat till grund för detta arbete. Vi beskriver bakgrunden 
till arbetet, vår intention och ambition och hur vi ska gå tillväga för att uppnå det vi vill. 
Framtagandet av ramverket och dess uppbyggnad gås igenom i detalj.

KAPITEL I

8



Sammantaget har en rad olika skäl motiverat och drivit på bildandet av nationalparker i Sverige under de 
senaste drygt hundra åren. Idag ska nationalparkssystemet i Sverige representera och bevara landskapstyper 
som speglar Sveriges natur, men nationalparkerna ska samtidigt stå starka själva (Naturvårdsverket 2020). 
Nationalparkerna ska till största delen bestå av natur med ursprunglig karaktär och inneha höga naturvärden – 
biologiska och/eller geologiska (Löfgren 2008). Landskapen måste också inneha kvalitéer som kan identifieras 
och uppskattas av den stora allmänheten. Det räcker inte att värdena finns, de måste vara uppenbara. Parkerna 
ska vara ”[...] väl värda resan fram [...]” (Löfgren 2008, s. 16) för såväl regionala och nationella som internationella 
turister (Löfgren 2008). Det tyder sin tur på upplevelsevärdenas betydelse. Nationalparkerna beskrivs idag 
utefter sex övergripande svenska naturtyper, vilka enligt Naturvårdsverket (2020) är ädellövskog, våtmark, 
kust & hav, fjäll, barrskog samt sjöar & vattendrag.

KAPITEL I I Intention och ambition  /  Beskrivning av ramverk

INTENTION OCH AMBITION
Syftet var att genom studier av naturlandskap innehållande Sveriges finaste natur utröna om och i så fall hur 
vi kan ta lärdom och inspireras av densamma när det kommer till upplevelser av estetiska kvalitéer. Dessa 
landskapsrum kan sedan användas som referenser i vårt och andras yrkesliv inom planering, gestaltning och 
förvaltning av landskap. 

Målet var att bättre förstå betydelsen av upplevelsevärden, samt undersöka, representera och kommunicera 
estetiska kvalitéer i naturlandskap kopplade till nationalparker och visa hur dessa samverkar, påverkar och 
skapar varandra. 

BESKRIVNING AV RAMVERK

Ovanstående formuleringar leder oss fram till följande frågor:

– Hur kan vi uppleva estetiska kvalitéer i naturlandskap?

– Hur kan rumsliga och visuella kvalitéer i landskapsrum representeras?

”Scientists measure and quantify nature in a detached and objective fashion.
Artists, on the other hand, experience nature in a subjective fashion,

giving themselves up to the forms, movements, and colors
of the events of experience.”

Cabot Hale 1993, s. 9

Nationalparker är utpekade landskap som av olika anledningar klassas som det exklusivaste Sverige har när 
det kommer till naturupplevelser (Naturvårdsverket 2019). Ett axplock av dessa landskap, ett landskap i från 
varje utpekad huvudnaturtyp i nationalparker som finns i Sverige; ädellövskog, våtmark, kust & hav, fjäll, 
barrskog, sjöar & vattendrag (Naturvårdsverket 2020), totalt sex stycken till antalet har studerats. Genom att 

Premisser

Inspiration ifrån ett konstnärligt arbetssätt

Utvecklingen av detta arbetes ramverk och arbetssätt har inspirerats av konstnärliga metoder och processer. 
Dyrssen et al. (2015) nämner konstnärlig forskning som praktiskt och empiriskt orienterad, präglad av 
metodutveckling och integrering av flera olika representationsformer eller tillvägagångssätt. Det kan 
enligt densamma skapa ett ämnesöverskridande arbetssätt som vidgar och fördjupar diskussionen kring 
en given situation. Konstnärlig metodik är därför ett angreppssätt som kan betraktas som väsentligt inom 
arkitekturforskningen då arkitektur är ett ämne som spänner över flera olika kunskapsområden såsom konst, 
teknik och samhällsvetenskap. Detta arbete kommer att ta fasta på detta angreppssätt genom att utveckla 
ett ramverk som ser till ett flertal olika metoder och tekniker som ämnar att fånga rumsliga och visuella 
kvalitéer. Tillsammans med en inblick i den akademiska litteraturen kan även en fördjupad bild om upplevelsen 
och landskapets estetiska värden illustreras. Dyrssen et al. (2015) betonar att konstnärliga metoder inom 
arkitekturforskning öppnar upp för ett mer kroppsligt förfarande där rumsligt tolkande och visuella uttryck 
får utrymme och är således ett tillvägagångssätt som vanligtvis inte faller inom ramarna för traditionella 
forskningsmetoder. Detta uttalande antyder att platsobservationer är viktigt och att ny erhållen kunskap kan 
presenteras visuellt, något som det här arbetet har som avsikt att göra.

Konstnärligt arbete är utforskande och bör enligt Häggström (1997) användas mer inom kvalitativ forskning då 
det kan ge värdefulla erfarenheter och kunskap. Konst eller en estetisk känsla kan enligt Klein (2017) förklaras 
som en sinnlig upplevelse eller perceptuell uppfattning. När forskning blir konstnärlig kan den enligt densamma 
ses som en aktiv process där reflektioner under själva erfarandet bidrar till ny kunskap. Det sker utan krav på 
att komma fram till normativa generaliseringar, då det kan anses påtvingat och reducerande i sammanhanget 

identifiera, läsa av och analysera rum i naturlandskap vill detta arbete undersöka huruvida delar av de svenska 
naturtyperna skulle kunna representeras. Detta görs inte för att ge tydliga svar på hur de kan användas som 
designelement inom landskapsarkitekturen utan för att visa på ett arbetssätt för hur information kan hämtas 
från verkliga landskap och inspirera i framtida arbetsprocesser. Detta kommer att diskuteras tillsammans med 
litteratur som berör estetik och perception kopplad till naturlandskap. 

Målet är således inte att representera de utvalda nationalparkerna och naturtyperna i sin helhet eller att 
återskapa en given miljö på andra platser. Istället kommer landskapsrum – ett (mer eller mindre) tydligt 
definierat och begränsat område i ett i övrigt större landskap, att identifieras. Valet av landskapsrum att studera 
under exkursionerna kommer att ske intuitivt och explorativt. Det visuella materialet ämnat att representera 
landskapsrummen skapas med utgångspunkt i att de ska kunna spegla rumsliga och visuella kvalitéer på ett 
adekvat sätt och inneha potentialen att i delar kunna användas som referenser i framtiden. 

Hayles (1996) varnar för att landskapet i nationalparkssammanhang tenderar att framstå som objekt för 
visuell konsumtion, där upplevelsen förefaller som en konstruerad stimulation – en statisk och inramad 
bild som iscensätts och gång på gång upprepas. Hayles (1996) uppmanar istället till utforskande av 
’förstahandsupplevelser’, något som också är i linje med det här arbetets intentioner då det ämnar att påträffa 
estetiska rum, vilka ser bortom de mest självklara och utpekade platserna, vyerna och objekten.
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(Klein 2017). Pallasmaa (2007) beskriver att kroppsliga och sensoriska uppfattningar har en tydlig roll inom 
artistiska arbeten och att vi genom dessa förstår relationer, skala och rumslighet. Häggström (1997) poängterar 
dessutom att målet med visuella observeringar inte är att beskriva eller förmedla hur något är, utan hur det 
framträder för sinnena. Densamma skildrar det konstnärliga arbetssättet som intuitivt och systematiskt, där 
kroppslig kontakt med materian och bildande av teman förekommer. Nya insikter och lärdomar kommer att i det 
här arbetet att erfaras och presenteras utifrån våra egna upplevelser av det ’verkliga’ landskapet. Detta arbete 
kommer att följa vissa ramar, som kan liknas vid teman, för att upprätthålla en kontinuitet och systematik vid 
representationen av landskapsrummen, men det utan krav på konceptualisering av de svenska naturtyperna. 
De analoga metoderna som används för det här arbetet kan rättfärdigas då seendet i handen enligt Häggström 
(1997) kan tjäna till att upptäcka dolda karaktärsdrag i landskapet, en process som gör att observatören stannar 
upp, tänker, studerar och lär känna platsen. Skissandet av former och dess rumsliga placering till varandra 
gynnas således om det sker på frihand. Vidare menar Häggström (1997) att de dynamiska tolkningarna och 
abstraheringarna som görs tenderar att fånga och inkludera det som annars hade passerats förbi. Bearbetning 
av det visuella materialet är det som sedan leder till djupare förståelse och insikter enligt densamma, en process 
som sker under detta arbetes gång när materialet från de olika landskapsrummen sätts samman. 

Lilja (2015) pekar på att forskning som bedrivs genom en konstnärlig praktik blir vetenskaplig om resultatet, 
processen och utformningen av metodernas format är systematisk, ifrågasättande, insiktsfull, dokumenterade 
och möjlig att presentera. Inom konstnärlig forskning är det dock inte endast resultatet, det vill säga ’verket’, 
som är målet, utan den kunskap som erfars under den kreativa processen vid tolkningar av densamma (Lilja 
2015), i detta arbetes fall landskapsrummen. Även Borgdorff (2013) menar att konstnärliga metoder inte bara 
fokuserar på slutprodukten utan på de praktiska insikterna som erfars under processen. Frågeställningen och 
metoden tenderar dessutom att överskrida flera discipliner och förändras längs vägen enligt densamma. Lilja 
(2015) fastslår vidare att teoretisering av sin praktik och referering till berörd litteratur kan gynna arbetet och 
förståelsen för det praktiska utförandet och sinneskunskaper. Det innebär, i detta arbetes fall, att den utforskande 
processen inte stannar vid platsbesöken utan fortsätter när det visuella arbetsmaterialet sammanställs och tar 
fysisk form. De upplevelser, tolkningar och insikter som erfarits ute i fält flätas samman med ny förståelse och 
kunskap när det visuella materialet studeras tillsammans med utvald litteratur.

Wideberg (2011) beskriver att den kunskap som förmedlas inom konstnärliga utbildningar allt som oftast inte 
finns att finna i böcker eller i vetenskapliga publikationer. Kunskapen är istället någonting som går i arv från 
lärare till elev, konstnär till konstnär. På detta sätt har konstundervisning skett i alla tider. Undervisningen 
förändras och utvecklas på detta sätt i takt med tiden och konstnärerna, varken snabbare eller långsammare 
än så. Kunskapen som en elev får genom att lära sig av en lärare som lär ut baserat på sin egen vetskap och 
erfarenhet kallas för traderad kunskap (Wideberg 2011). Denna typ av undervisning, som går ut på att ta med sig 
de bästa lärdomarna från dåtid och själv utveckla det vidare in i en framtid, skiljer sig från traditionell vetenskap 
som ofta bygger upp undervisningen inom andra discipliner. Den traderade kunskapen bygger enligt Wideberg 
(2011) på en annan typ av forskning som är förvärvad genom generationer och ofta erfarenhetsbaserad och stödd 
av tradition istället för evidensbaserad och stödd av vetenskaplig forskning. Vid de konstnärliga utbildningarna 
är det samtalen mellan elever och lärare som är undervisning, snarare än traditionella föreläsningar. 

Ovanstående beskrivningar av konstnärligt arbete stämmer väl överens med delar av den undervisning 
detta arbetes författare har deltagit i under utbildningen inom landskapsarkitekturprogrammet. Genom att 
kombinera konstnärlig – till exempel traderad kunskap tillsammans med forskning – traditionellt teoretisk 
kunskap, gynnas förståelsen för det praktiska utförandet inom disciplinen. Detta motiverar varför det i det här 
arbetet har valts att fortsätta med det som praktiserats under studietiden – att kombinera praktik och teori. 

Att representera landskap
Dee (2004) förespråkar ett ökat användande av visuella studier inom den akademiska sfären beträffande 
landskapsarkitektur. Detta för att brygga praktiska och teoretiska kunskaper, vilka ofta vuxit fram ur en filosofisk 
diskurs. Bildspråk används nämligen enligt densamma för både kritiskt tänkande och som undersökande 
metod. Vidare benämner Dee (2004) att det sinnliga, kroppsliga och aktiva utforskandet genom ett kritiskt 
visuellt arbetssätt kan stimulera ett rumsligt tänkande och öka förståelse för både rumsliga och andra 
dimensioner. Genom att låta utforskandet ta visuell form kan man därmed avslöja, artikulera och förmedla nya 
insikter utifrån genomlevda landskapsupplevelser. Dessa upplevelser kan ge insikter som inte till fullo går att 
begripa eller förmedla med ord. Visuella representationer är dock inte neutrala beskrivningar av vår omvärld 
då vi inte sällan styrs av underliggande intentioner (Dee 2004). Detta arbete avser att använda sig av visuella 
landskapsstudier och genom att aktivt utforska landskapsrum öka förståelsen för rumsliga fenomen, både 
dynamiska och statiska, samt bidra till ett rumsligt tänkande. 

Liu och Nijhuis (2020) framhåller att metoder som kan vara till hjälp för att upptäcka, tolka och presentera visuellt 
rumsliga förhållanden och karaktärer är användbart inom området för landskapsarkitektur. Kompositionen av 
horisontella och vertikala komponenter och dynamiken sinsemellan förmår således att bli mer begriplig. Samma 
författare lägger tonvikt på att kombinera olika metoder som fångar det rumsliga och visuella i landskapet för 
att få vidkänna en mer nyanserad bild av verkligheten. Vad som betonas av desamma men som inte behandlas i 
detta arbete är den sekventiella upplevelsen och förståelse för landskapsrummens kontinuitet, föränderlighet 
och skiftningar. Vad det här arbetet däremot bär med sig är betydelsen av att kombinera olika tillvägagångssätt 
för att upptäcka landskapets särskiljande drag.

Enligt Fridell Anter (2012) kan landskapsrepresentationer inspireras av konsten att abstrahera genom skissen 
och fotografiet. Rekittke och Paar (2010) menar att syftet med landskapsrepresentationer inte bör vara att 
förmedla en perfekt och pittoresk avbildning av landskapet. En sådan bild blir i själva verket intetsägande. 
Eftertanke beträffande illustrationens budskap blir av stor vikt när avsikten är att förmedla underliggande 
information och tolkningar samt att förmedla en helhetsbild. Rekittke och Paar (2010) påpekar förutom detta 
att man genom att endast fokusera på själva arkitekturen där den kontextuella aspekten saknas, kan göra det 
svårt för illustrationen att tala till flera olika åskådare. Påståendet kan ses som en kritik mot detta arbete då 
arbetssättet endast avser att framhäva fragment av landskapet som utelämnar relationell och integrerad historia 
samt mänsklig förekomst och påverkan. Det här arbetet ämnar dock att kombinera ett flertal undersökande 
moment för att kunna komma fram till en mer nyanserad och talande bild, där historia samt vad som har skapat 
och påverkat platsen kan bli möjlig att utläsa av den som innehar kunskapen kring dessa fenomen. 

Jamieson (2007) förklarar att visuell kommunikation bland annat kan bygga på realism, symbolism eller 
minimalism. Dessa tre utgör ett spektrum av avbildandet där en bild (representation) avser att likna en referens 
till abstraktion där en bild talar för sig självt ur estetiska mått. Jamieson (2007) föreslår att mottagarens 
förmåga att bearbeta och förstå visuellt material är beroende av dennes mentala ramverk som rymmer tidigare 
upplevelser, erfarenhet, kunskap, förväntningar, samt social och kulturell bakgrund. Kännedom om vem som 
är betraktaren kan således vara avgörande för att förmå betraktaren att förstå det avsedda budskapet och att 
lyckas förmedla det avsedda. Det kan till följd därigenom bli svårt att ha en för entydig idé om hur bilden bör 
läsas och uppfattas, en bild gynnas av att kunna tolkas på flera vis (Jamieson 2007). 

Jamieson (2007) finner att en bild som är för minimalistisk alternativt för komplex kan göra bearbetningen 
av informationen för krävande och bilden kan då istället upplevas intetsägande. Det är inte möjligt att ge 
likvärdig uppmärksamhet åt alla delar i en svåröverskådlig representation vilket gör att urvalet av information 
utifrån den visuella perceptionen sker selektivt. Vidare slår Jamieson (2007) fast att det kan vara nödvändigt 
att abstrahera, reducera, förstärka och schematisera delar av element i landskapet vid avbildning för att på så 
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Konstnärliga metoder i en landskapsarkitektonisk undersökning
Intentionen med detta arbete är inte att skapa ett konstnärligt verk. Valen av representationsformer eftersträvar 
att undersöka och förmedla landskapsrummens rumsliga och visuella estetiska kvalitéer. Med utgångspunkt 
i ovanstående beskrivningar och konstateranden, samt med tillägg av mer specifik litteratur kopplade till 
metoderna i sig, har följande tillvägagångssätt konstruerats. 

Sullivan (2008) förklarar att landskap kan vara tillsynes oupphörliga och flödande i alla riktningar och att de 
därför kan vara svåranalyserade. Att rama in och begränsa intrycken kan därför hjälpa till att analysera landskap 
bit för bit. Sullivan (2008) påpekar att en serie av dokumenterande bilder som kombineras kan levandegöra ett 
landskap. Treib (2008) menar att ett fotografi kan ta en del av ett landskapet ur sin kontext, då den upplevda 
oändligheten försvinner i och med att den verkliga vyn beskärs. Detta behöver enligt densamma inte innebära 
något negativt eftersom det gör det möjligt att hjälpa betraktaren att fokusera på enskilda företeelser och 
ordna intryck som annars kan vara svåra att lägga märke till.

Barron (2008) är mer tveksam till fotografiet och skildrar skissen som en visuell upplevelse som förmedlar 
ett ögonblick som egentligen inte existerat, medan fotografiet fångar ett ögonblick som aldrig mer kommer 
att finnas. Vidare menar densamma att skissen, trots att den är färgad av skaparen, kan ses som ett mer 
inkluderande verktyg då den kan tillåta betraktaren att implementera sin egen tolkning. Digitala metoder verkar 
mer permanenta och auktoritära i sin utformning, trots att de kan vara skapade av samma hand som skissen. 
Digitala medel kan vara användbart, men bör enligt Barron (2008) inte helt ersätta skissande som metod. Treib 
(2008) medger också att fotografi kan vara problematiskt i den meningen att det hierarkiskt placerar synen 
över andra intrycksmöjligheter, eftersom att de andra sinnena utesluts. En plats eller ett landskap, eller snarare 
fotografiet av det, kan förmedla en viss typ av idé eller känsla, medan den verkliga upplevelsen kan vara något 
helt annat då de andra sinnena kompletterar synen (Treib 2008). Fotografiet kan, med dessa aspekter i åtanke, 
förmedla en falsk bild av verkligheten. Ett fotografi grundar sig i många val (motiv, fokus, inramning etc.) 
och därför är det aldrig objektivt. Fotografen intar alltid en aktiv roll som både författare och konstnär vid 
fotografiögonblicket och resultatet av det ögonblicket kan lätt förknippas med sanning av en betraktare som 
inte med egna ögon sett motivet i dess verkliga kontext (Treib 2008).

Schultz (2008) accentuerar distinktionen mellan dokumenterande och artistisk arkitektonisk fotografering. 
Det förstnämnda förhållningssättet är mer realistiskt och neutralt samt beskaffat med generella intryck och 
observationer av platsens arkitektoniska attribut. Intryck av storlek i relation till skala och platsbundna intryck 
kan dock vara svåra att skildra och därmed förvrängas. Det artistiska fotografiet är enligt Schultz (2008) mer 
abstrakt och i linje med ett konstnärligt arbetssätt där motivet blir fristående från sin kontext och får ett eget 
uttryck som skiljer sig från sitt ursprung. Vidare beskriver densamma att det inte finns någon distinkt linje 
mellan de två metoderna utan att de flyter in i varandra och att fokus snabbt kan skifta mellan dokumentation 
och kreativ abstraktion. Schultz (2008) poängterar dock att alla typer av fotografier kan bli en optisk lögn om de 
syftar till att påvisa en sann bild av verkligheten, en verklighet som inte kan påstås att till fullo fångas på bild. 

”Seeing begins when we open our eyes. Looking is much more selective.” 

Harris & Hays 2008, s. 34

kamera

sätt kasta ljus på underliggande kvalitéer, till exempel relationer och former. Dessa kan annars bli krävande att 
urskilja i en allt för komplex representation med överväldigande information. Det är viktigt att vara medveten 
om att allt representativt material egentligen är en reducering av vad det representerar. Genom att förse läsaren 
med bekanta och lämpliga symboler, färger och förstärkningar, kan läsaren på ett enklare sätt tolka och förstå 
representationen och översätta denna till information (Jamieson 2007). 

Crowther och Wünsche (2012) uttrycker det som att den abstrakta konsten inte syftar till att avbilda något så likt 
som möjligt. Detta skiljer den från den traditionella bildkonsten. Den abstrakta konsten avbildar verkligheten 
utan mål om omedelbar igenkänning. Både sammanhang och innehåll i ett abstrakt verk kan vara abstraherade 
eller tagna ur sin kontext, men något av valen räcker för att ett verk ska klassas som abstrakt (Crowther & 
Wünsche 2012). Till exempel så kategoriseras en bild bestående av verklighetstrogna delar placerade i en 
’felaktig’ kontext som abstrakt. Det vanligaste är dock att den abstrakta konsten är sammansatt av former, 
linjer, färgfält och texturer som symboliserar motivet i fråga (Crowther & Wünsche 2012). Detaljfotografierna, en 
metod som förklaras senare i detta kapitel, kan ses som exempel på vad Crowther och Wünsche (2012) beskriver 
som abstrakt. Valet att använda sig av det abstrakta bildspråket innebär i sammanhanget utifrån Cabot Hales 
(1993) förklaring att se bortom naturens komplexa yttre för att hitta essentiella kvalitéer och en gömd ordning 
som ter sig logisk och okomplicerad. Abstrakta element som tillsammans bör analyseras och som reflekterar 
naturens uttryck är linjer, tillstånd (shape), form (form), massa, mönster, skala–proportion–rymd, ljust–mörkt 
och färg. Dessa kan påträffas genom att på djupet studera, observera och notera naturens olika element (Cabot 
Hale 1993).

I detta arbete kan det visuella materialet för varje landskapsrum betraktas som åtskilda fragment då de estetiska 
kvalitéerna som påträffas i rummet inte artikuleras eller betonas på samma sätt. Fragmenten kan tolkas var och 
en för sig, men gynnas av att tydas tillsammans då det underlättar förståelsen för rummen i sin helhet. Genom 
att variera skala och abstraktionsgrad vill detta arbete undersöka och visa på kvalitéer hemmahörande i olika 
nivåer. Valet att kombinera ett flertal grepp, som tillsammans bildar ett ramverk, görs i syftet att utforska hur 
dessa typer av metoder kan stärka befintliga arbetssätt inom disciplinen och inspirera till att upptäcka landskap 
på nya sätt. Med det i åtanke vid framställandet av det visuella materialet tror sig det här arbetet även kunna 
inspirera närliggande yrkeskategorier till att vidga vyerna gällande vilka dimensioner som ryms i ett landskap. 

Cabot Hale (1993) påstår att konstnärer använder linjer snarare än ord för att förstå landskap. Det skrivna 
ordet kan därför anses vara placerat under skissen, teckningen och måleriet i en eventuell hierarkisk ordning. 
Chaplin (2011) upplyser dock om att text till eller kring visuella noteringar ger ytterligare möjligheter för 
observatören att uttrycka och förmedla upplevelser, samt kontextualisera de visuella intrycken. Cabot Hale 
(1993) påpekar dock att bilder ofta har en direkt estetisk effekt och förmedling av känslor och därför inte bör 
undermineras av en allt för dominerande text. Liu och Nijhuis (2020) skriver om att förfaranden som analyserar 
mönster och relationer ovanifrån, i plan, kan kalkylera nära exakta rumsliga förhållanden, men att förståelse 
för den mänskliga skalan gynnas av att använda visualiseringar så som skisser och fotografier som utgår från 
platsobservationer. Samma författare påpekar dock att skisser för hand vanligen saknar vetenskaplig bevisning 
och intersubjektivitet. Rekittke och Paar (2010) belyser att en kombination av representationsmetoder från olika 
discipliner kan ha en positiv inverkan för att ge verkligheten ett ansikte som väcker intresse och är autentiskt. 
Framförallt när avsikten är att illustrera spänningen mellan flera lager som är inbäddade i landskapet. Mertens 
(2010) menar att ingen metod, oavsett intention om opartiskhet, kan undkomma att på ett eller annat vis färgas 
av dess skapare, att utforska platsen ses emellertid enligt densamma som grundläggande för att förmå sig att 
representera den rättvist. Branzell (1976) beskriver det som att en stark appropriering har möjlighet att bidra 
till ett starkt medvetande om rummet, vilket motiverar det här arbetets val att fysiskt och ingående utforska 
landskapet. Det visuella materialet bör tala för sig självt men det här arbetet anser att det genom att kombinera 
de båda alternativen (linjer och ord) kan närma sig hur en landskapsarkitekts arbetsmetod och verklighet kan 
se ut och att de olika metoderna fyller olika syften och uppnår olika resultat.
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En panoramavy kan ge betraktaren en förståelse för relationer mellan de uppbyggande elementen i vyn och 
ger en överblick över orienterbarheten i landskapet (Szanto 2011). Beza (2010) menar att det är viktigt att vara 
medveten om att element som berg och träd ofta upplevas mindre eftersom att de ’ställer sig i bakgrunden’ i 
en panoramisk vy. Szanto (2010) beskriver en panoramavy som något som tydligt ramas in av sin fysiska gräns, 
men också av element i dess komposition. Panoramavyer svävar bortom objekt och rymd. Den panoramiska 
vyn är någonting utöver rymden, då den inte är fullt tillgänglig i den meningen att du kan kliva in eller ut ur den. 
Vidare beskriver Szanto (2010) att ett objekt i ett betraktat landskap är en del av en panoramavy, tills dess att 
betraktaren upptäcker en stig som leder fram till objektet i fråga. Det är först då som det blir just ett objekt. Sättet 
att klassa ’tinget’ förändras i samma stund som betraktaren inser att det är tillgängligt via stigen, det går då från 
att vara en del av en vy till att vara ett objekt (Szanto 2010). Det blir därför viktigt att i det här arbetet inte endast 
använda kameran som ett verktyg för att dokumentera vyer av landskapsrummet. Fotografiet har emellertid 
möjlighet att på ett mer konstnärligt vis fånga andra kvalitéer. Resonemanget tyder också på betydelsen av att 
använda sig av andra metoder för att fånga de rumsliga aspekterna. Genom att lyfta blicken, röra sig genom 
landskapet och dokumentera det på andra sätt än bakom en kameralins undviker representationen av rummet 
att bli för statisk och ’vybaserad’ i sin utformning. Dee (2001) framhåller interaktion som sker på mer detaljerad 
nivå i syftet att kunna inkludera fler sinnen och kvalitéer. 

Detta arbete kommer att använda sig av Panoramafotografi för att fånga landskapsrummet i sin helhet, som 
en överskådlig och orienterbar bild av rummet. De panoramiska fotografierna används inte för att skildra 
tydliga rumsliga komponenter eller detaljer, utan som ett sätt att återge rummets övergripande och visuella 
karaktär tillsammans med den kontext som rummet befinner sig i. För att återge karakteristiska detaljer som 
vid närmare utforskning agerar estetiskt utmärkande i landskapsrummet används Detaljfotografier. De är mer 
abstrakta i sin utformning och medvetet frigjorda från kontextuella sammanhang för att framhäva säregna drag 
hos landskapselement och objekt. Samtliga fotografier i arbetet kommer att vara oredigerade, med undantag 
för de fotografier som vi ändrar från färg till svartvita för att metoden kräver det.

Dacke (u.å) har baserat på Wassily Kandinskys beskrivningar av linjers och flödens spänningar i en komposition 
utarbetat en metod för att abstrakt tolka stämningen på en plats eller i ett rum. Diagrammet består av ett rutnät 
(10x10 rutor) där fyra stycken linjer placeras utifrån givna kriterier. Linjerna löper från hörn till hörn diagonalt 
och från sida till sida horisontellt och vertikalt. Linjerna utgår från mitten av rutnätet vilket ger en skala från noll 
till fem i varje möjlig riktning. Rutnätet är också indelat i fyra lika stora delar där den övre vänstra kvadraten är 
lättast, den övre högra kvadraten är lätt, den nedre vänstra kvadraten är tung och den nedre högra kvadraten 
är tyngst. De övre kvadraterna representerar även luft, medan de nedre motsvarar jord.

”The senses are not merely passive receptors of stimuli, and the body is not just a point of 
viewing the world through a central perspective. The body is not the locus of cognitive

thinking, but the senses and our bodily being as such structure, produce and store silent 
knowledge. Our entire being in the world is a sensuous and embodied mode of being.” 

Pallasmaa 2007, s. 770

Den horisontella episka (passiva) linjen representerar hur familjärt någonting upplevs och relaterar till känslan 
av en närvarande historia på en plats. Ju längre till vänster desto mer okänt, ju längre till höger desto mer 
välkänt. Den vertikala kontemplativa (aktiva) linjen representerar hur lugn en plats upplevs. De diagonala 
linjerna dramatisk (disharmonisk rörelse) och lyrisk (harmonisk rörelse) relaterar till spänningar och redogör 
för rörelserna på platsen.

Karaktärsdiagram som metod har valts för att den visar på rumsliga kvalitéer, detta utan att säga någonting om 
rummets fysiska begränsningar. Metoden beskriver känslan och karaktären på en plats, något som är viktigt när 
det kommer till att redogöra hur kroppen vill och kan tillåtas röra sig i ett rum. Ett rum kan vara rymligt utan att 
för den skull ha rumsliga kvalitéer, något som denna metod i så fall skulle kunna påvisa.

diagram

”Allt visuellt tolkas rumsligt och en central arbetsuppgift för arkitektur är att
organisera rum. Med hjälp av notationer kan detta organiserande flyttas

över från ett intuitivt till ett medvetet plan.”

Branzell 1976, s. 68 

karta i mänskligskala

Kaplan (1985) påpekar att något av det första som analyseras i landskapet är rumsligheten. Merleau-Ponty 
(1945) framhåller det direkta kroppsliga utforskandet som det företrädande mediet för att uppfatta och förstå 
omvärlden. Den verkliga upplevelsen av vår omgivning sker i den percipierade världen genom prepredikativ 
erfarenhet, där den intuitiva upplevelsen inte tvingas under intellektuella tillskrivningar (Merleau-Ponty 
1945). Kroppen är enligt densamma inte endast ett objekt eller ett redskap. Det är genom det kroppsliga som 
medvetandet tar form. Medvetandet är på så vis ett förkroppsligande fenomen där kropp och sinne inte skiljs 
åt. Vidare menar Merleau-Ponty (1945) att kroppen inte står bredvid rummet utan ’bebor’ rummet. På ett 
ömsesidigt sätt rör vi oss och låter oss bli förda. Det är ingen självklarhet att vi förflyttar kroppen på ett sådant 
sätt vi från början föreställt oss att göra. Landskapet bjuder in till ett kroppsligt engagemang som påverkar vårt 
rörelsemönster. Merleau-Ponty (1945) framhåller att vi med hjälp av kroppen således känner av avstånd, former, 
riktningar och gränser. Utan att veta faktisk längd eller avstånd mellan föremål kan deras position i rummet, 
volym och krav på utrymme kännas vid genom kroppsliga förnimmelser. Dakin (2003) betonar att tolkning av 
landskapet genom kroppslig interaktion ger möjlighet att ta del av sinnesupplevelser utöver det visuella och 
beskriver det som ett aktivt deltagandet som låter oss upptäcka fler estetiska kvalitéer i landskapet. 

Hopsch (2000) beskriver att rumslig förståelse är förbunden med uppfattningen av massa och rymd som med 
hjälp av kroppens närvaro och motoriska förmåga blir mer greppbar. Massan är enligt samma författare solid 
medan rymden är en förlängning av viktlös materia. Materian kan vidare ha en visuell vikt som skiljer sig från 
den verkliga. Massan bestående av fyllda former navigerar rörelsen genom rymden som ger upphov till ett 
rytmiskt samspel som främjar eller hindrar flödet (Hopsch 2000). Det tomrum som uppstår är enligt densamma 
i stark förbindelse med en rumslig upplevelse då kroppen skapar en plats av rymden där rytmen tillåts passera. 
Merleau-Ponty (1945) skildrar rymd som kännetecknande av en dynamisk och ömsesidig samverkan mellan vår 
kropps orientering och uppfattning av det som rör sig eller är stilla, det som finns ovan eller under oss, framför 
eller bakom. Det är genom perception, korrelationen mellan den uppfattande kroppen och de upplevda ’tingen’ 
som vi blir medvetna om verkligheten. De blir en del av oss på samma vis som vi blir en del av dem (Merleau-
Ponty 1945).

Beskrivning av ramverk I KAPITEL I
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Dee (2001) talar om rumslighet som motsatsen till form och massa som vid konstruktionen av landskapsrum 
kan definieras av tre abstrakta dimensioner. Dessa är himmel (tak), vertikala element (väggar) och mark 
(golv). Branzell (1976) menar att symboler kan användas som noteringar på planritningar eller på sektioner 
för att markera och organisera upplevelser och orienteringen i rummet, dock bör en alltför stor detaljrikedom 
undvikas. Dee (2001) påpekar dessutom att det vid studier av landskapsrum är viktigt att markera hög- och 
lågpunkter tillsammans med vegetativa element. Ett objekt är enligt Szanto (2010) något som har en specifik 
position i rummet och är möjlig att närma sig från olika håll. Det påverkar rummet och hindrar oss från att röra 
oss fritt i det. 

Lynch (1960) redovisar i sin schematiska modell hur människorna i ett samhälle upplever och rör sig i ett 
definierat område, till exempel en stad eller sitt bostadsområde. I modellen klassificeras det valda området 
in i fem olika kategorier; stråk (både gång- och trafikstråk), gränser (mer eller mindre tydliga element med 
barriärverkan), områden (naturliga indelningar av det större området, baserat på till exempel bebyggelsens 
ålder eller kulturell stil), noder (knutpunkter eller samlingsplatser där människor möts, exempelvis korsningar 
eller torg) och landmärken (tydligt definierade objekt som sticker ut och kan användas som riktmärken eller 
referenser). Lynchs (1960) modell redovisas i plan och skapar en bild av det analyserade området. 

För att kunna beskriva rummets uppbyggande strukturer och redogöra för möjliga flöden och rörelser i rummet 
har vi med utgångspunkt i Lynchs (1960) modell och ovan nämnda författares beskrivningar utarbetat en 
Schematisk rumsanalys där landskapselement kategoriseras till tak, väggar, golv och objekt för att redovisa 
rumslighet. Metoden visar på strukturer och förhållanden av dessa i planprojektion. De schematiska 
rumsanalyserna korrelerar sedan med topografilinjer. Strukturerna kan bestå av topografiska eller vegetativa 
element men översätts i denna metod till ett rums uppbyggande delar. I den schematiska rumsanalysen beskrivs 
området i följande kategorier/element; 

Skalan i denna metod är mänsklig och enheten som anges vid måttangivelser är därför steg. Våra steg är 70-
100 cm långa beroende på terräng. Utifrån Merleau-Pontys (1945) förhållningssätt används den kroppsliga 

“The quickest, simplest, and cheapest way
to launch a creative journey is to begin by drawing.”

Sullivan 2008, s. 72

Sullivan (2008) betraktar teckningen som den mest direkta metoden för att dokumentera observationer och att 
själva handlingen i sig hjälper utövaren att öka uppfattningen kring det som tecknas av. Densamma menar att 
analyser bygger på att ta isär något, ta reda på vad beståndsdelarna betyder för att sedan sätta ihop det igen 
– att teckna av någonting kan vara att analysera det. Vidare konstaterar Sullivan (2008) att själva tecknandet
tränar ögat och handen att tyda en företeelse ur fler synvinklar. Det vi ser framför oss överförs via handen till
ett papper. Denna process skapar en ram för kreativa lösningar och genombrott. Sullivan (2008) uppmanar till
att vi, i syftet att producera analytiska bilder eller teckningar, måste öva ögonen för att kunna läsa av, filtrera
och välja ut de viktigaste delarna i det vi ämnar analysera – att välja och därmed välja bort information blir
en del av processen i att förmedla de viktigaste intrycken. Utgångspunkten, den generella vyn, reduceras och
landar så småningom via bearbetning i en specificerad tolkning av vyn där de viktigaste strukturerna och de
mest signifikanta elementen tillsammans bildar en informativ helhet. Detta analytiska och logiska målande
kan hjälpa till i processen att utläsa delar av och förstå landskap. Sullivan (2008) kallar detta för thinking with
a pencil. 

Även Hood (2008) framhåller teckningen, i detta fall fältskisser, som en viktig del i varje landskapsarkitekts 
utbildning och menar att en skiss innehåller både noggrann observation och analys av motivet i fråga. Hur 
vi än skissar och vad vi än skissar av, bidrar processen till bättre förståelse för objektet eller situationen i 
fokus. Hood (2008) konstaterar att skissen kan vara både grovhuggen och snabbt framarbetad eller detaljerad 
och noggrant framarbetad eftersom att båda sätten ger en djupare förståelse då varje ritat streck etsar sig 
fast i vårt minne. Den riktade uppmärksamheten som en skiss kräver ger då möjligheten att spara den i vår 
’katalog’. Skissen hjälper oss att ta observationer och förståelse kring kompositioner, detaljer och rumsliga 
relationer till en annan nivå (Hood 2008). Barron (2008) betraktar reseskisser som ett sätt för arkitekten att 
genom upplevelser och undersökning, visuellt, notera former, mönster, relationer, arrangemang, proportioner 
och platsens essens, vilket kan vara svårare att göra i textform. Friheten i skissen är inte heller bunden till 
perspektivistiska regler. Trots att viss exakthet och skicklighet kan vara av vikt är enkla skisser som baseras på 
noggrann observation likväl viktiga för att förstå och förmedla en del av verkligheten (Barron 2008). Skissen 
som ett närvarande verktyg för att representera omgivningen kan enligt densamma möjliggöra att det som 
ligger bortom det uppenbara tillåts träda fram. Element som till en början var insignifikanta eller förbisedda 
kan på så vis tala till betraktaren. Det kan dessutom hjälpa betraktaren att ta till sig budskapet då vissa element 
betonas och andra utelämnas av pennans linjer som ju varierar i intensitet. Skisser som är för långt från realism 
finner dock Barron (2008) som utmanande då igenkännbara och signifikanta element saknas. Skissen ger därtill 
tid för omedelbar analys som inte förloras av minnets förgänglighet. 

penna & pensel

Tak i form av kryss, där kryssens täthet anger takets 
genomsläpplighet. 

Väggar i form av streckade fält, ju tätare streck desto tätare 
vägg.

Golv i form av kurvor med tillhörande pil, signifikanta 
förändringar (höjningar och sänkningar) redovisas.

Objekt i form av triangel (utmärkande) eller ring (mindre 
utmärkande).

////

XXX

о▲

(

↑

(

↑

upplevelsen för att ta sig fram och känna av rummets begränsningar eller möjligheter. I detta arbete anges 
inte elementens exakta position, snarare redovisas känslan och den perceptiva uppfattningen av massans 
och rymdens proportioner och inbördes relationer. Rummet som representeras tar på så vis form genom ett 
kroppsligt utforskande som definierar dess gränser och innehåll.

KAPITEL I I Beskrivning av ramverk
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En typ av bildframställande är elevationsskissen, som enligt Wilk (2016) är användbar för att kommunicera 
vertikala element i landskap i sin kontext. En elevation, till skillnad från en sektion, säger någonting om 
förgrunden i förhållande till bakgrunden men är till skillnad från ett perspektiv inte perspektivistiskt målat. 
Elevationen utgår ifrån en baslinje som sedan är utgångspunkten för det du ser utifrån den punkten. Elementen 
tecknas sedan av med utgångspunkt i att allt du ser, så långt du ser (eller så långt det är relevant) ska tecknas 
av. Det finns dock utrymme för att förenkla och aktivt välja vad som ska förmedlas utifrån vad som är viktigt i 
sammanhanget det ska presenteras i (Wilk 2016). Vidare påstår densamma också att de bästa skisserna ofta är 
de som sker spontant och är snabbt gjorda utan någon ansträngande insats eller djupare tankegång. Skisser 
kan dokumentera, kommunicera och klargöra komplicerade förhållanden och tankeprocesser. Det viktigaste 
är att kunna fånga och engagera betraktare och att upptäckande, perception, observation och analys är viktiga 
delar i att kunna göra just detta (Wilk 2016). 

Utifrån den ovan nämnda beskrivningen av handens och pennans/penselns samspel som förefaller att fånga, 
förstå och tydliggöra estetiska kvalitéer i landskapet används Akvarellskisser. De används i detta arbete för 
att förtydliga framträdande drag hos horisontella och vertikala element i landskapet vilka återges för att visa 
på rumsliga förhållanden i mänsklig skala och den kroppsliga känslan i rummet. Akvarellskisserna syftar på 
att komma närmre platsens essentiella former och strukturer. Detta genom att reducera den komplexitet som 
verkligheten annars omfattar och betona de, ur perceptiva mått, ’viktigaste’ elementen och detaljerna för 
syftet. Teknikerna för sektion, elevation och perspektiv tillåts i det här arbetet att förenas med varandra, detta 
för att låta landskapet obehindrat tala till handen vid framställandet av det visuella materialet.

”The world as optic-aesthetic experience draws its beauty from the marvellous
co-operation of colour-substance and illumination. Even if we are not going to be

concerned with the spatial structure as such of the world, we shall have to consider
spatial factors as they bear on colour.”

Katz 1935, s. 2

För att tolka upplevelser av färg och ljus krävs enligt Klarén (2010) en förmåga att kunna lita på sin intuition. 
Observationer av färg och ljus visar hur dessa kvalitéer samspelar och bidrar till en rumslig helhetsupplevelse och 
att fysiskt försöka mäta den perceptuella helhetsverkan av färg och ljus är enligt Klarén (2010) fel utgångsläge. 
Densamma menar att man istället ska se till de direkta perceptuella registreringarna. Uppfattningen av rummet 
förändras ständigt och varierar beroende på hur vi rör oss igenom det, hur ljuset faller och vilka färger eller andra 
fenomen som framträder (Klarén 2010). Om de visuella intrycken inte är alltför påträngande sker en omedveten 
och ständig anpassning till fysiska förändringar, perspektivförskjutningar och ljus- och färgvariationer för att 
konstruera en överskådlig bild (Klarén 2010). 

Barron (2008) beskriver hur toner av färg och ljus som upplevs i stunden kan avslöjas genom akvarell. Inslag 
av utvalda färger och ljus från verkligheten kan skänka ytterligare en dimension till skisser och teckningar som 
förmedlar visuella intryck. Branzell (1976) upplyser därutöver om att det är viktigt att vara medveten om hur 
rumsupplevelsen påverkas av ljuset då rummet antingen begränsas eller vidgas av det. 

Hurlbert (1999) beskriver färgbeständighet (Color Constancy) som den term som beskriver förmågan hos 
mänskliga ögon att korrigera och säkerställa att den färg ögonen identifierar, förblir relativt konstant oberoende 
av ljusförhållandet. Vidare förklarar Hurlbert (1999) att Claude Monet genom sina färg- och ljusstuderande 
målningar av katedralen i Rouen exemplifierat detta på ett adekvat sätt. Förändringarna i hur fasadens färg 
upplevs beroende på omgivande ljus är dramatiska och Hurlbert (1999) menar att ett otränat öga mest troligt 
inte skulle reflektera över de spektra av färger som fasaden färdas genom över tid, mycket på grund av den 
kompenserande mekanismen i vår hjärna vars stabiliserande funktion låter oss förnimma färgen så som vi först 
såg den. Genom att dokumentera färg och ljus med pensel skulle man därför kunna hjälpa ögon som inte själva 
har sett motivet i verkligheten att kunna förstå hur det ser ut. Kopplingen mellan öga, hjärna och hand hos den 
som dokumenterar, eller i detta fallet målar, skulle kunna tänkas göra vägen mellan förstahandsögon (målare) 
och andrahandsögon (betraktare) rakare (Hurlbert 1999). 

Monets förmåga att fånga hur färger påverkas och skapas och att det är ett direkt resultat av det omgivande 
ljuset visar på hur penseln som verktyg kan bidra till att svara på frågan hur ett landskap eller ett objekt kan 
överföras till ett papper för att perceptionen av det i ett senare skede ska bli så trovärdig som möjligt. För 
att fånga landskapsrummets färg- och ljuskvalitéer används i detta arbete ett Färg- och ljusdiagram. Metoden 
är utarbetad av konstnären Marie Andersson (2019) som i Färg och stormdiagram över förlorad utpost, 1 juli 
2019, en serie bestående av flera verk, dokumenterar färger och ljus med akvarell och svartvitt fotografi. 
Kombinationen av dessa två medier fångar atmosfären och dramatiken med hjälp av framträdande färger 
och nyanser från ögonblicket då bilden togs. Färgerna målas på ett enskilt blad, i korrekt lägesposition och 
placeras sedan bredvid fotografiet. Metoden är reflekterande och får användaren att precisera vilka färger som 
egentligen är framträdande och tongivande på platsen vid ett givet tillfälle. Ljusets intensitet, kontraster, djup 
och reflektioner illustreras samtidigt i det svartvita fotografiet.

rummets palett
Litteraturen i detta arbete används för att bättre kunna förstå, förklara och reflektera över våra och andras 
upplevelser rörande estetik kopplade till naturlandskap. Litteraturen består av ett teoretisk ramverk som 
innefattar ämnena estetisk, perception och rumslighet i relation till naturlandskap (även faktorer utöver det 
visuella och kroppsliga), samt metoder som rör att dokumentera, representera och abstrahera landskap (som 
nämnts i detta kapitel). Litteraturen kopplas därefter samman med exempel från våra exkursioner för att på 
ett adekvat sätt kunna redogöra för hur teorierna och forskningen hänger samman med våra upplevelser i fält. 
Intentionen är att detta förfarande ska hjälpa oss att redogöra för vad, varför och hur vi upplevde, vilka de 
estetiska värdena är och varför vi representerat och valt de olika landskapsrummen på det sätt vi gjort.

AVGRÄNSNINGAR 
I detta arbete är de estetiska upplevelsevärdena i fokus, eventuella effekter gällande hälsa, kulturellt arv, 
naturvård, rekreation, värnande om naturen eller andra användningsmöjligheter och förtjänster kommer inte 
att beröras. De perceptuella upplevelserna som det här arbetet avser att representera är främst det kroppsliga 
och visuella. Perception är dock inte endast begränsad till synen, däremot framhåller Ulrich (1983) att den har 
en stark koppling till estetisk respons. Upplevelsen påverkas också av landskapets föränderliga och obeständiga 
karaktär. Det ligger dock utanför det här arbetets ramar att undersöka eller beskriva dessa dynamiska processer 
och varierande förhållanden. Istället koncentreras arbetet kring de relativt statiska rumsliga och visuella 
aspekterna vid en given tidpunkt. Vad begreppet rumslighet innebär skiljer sig också beroende på vilken 
disciplin man utgår ifrån. Detta arbete ser till landskapets fysiska förhållanden där samspelet mellan massa 
och rymd definierar ’rummets’ form.
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Nationalparker har valts utifrån innehåll och geografisk placering för att kunna täcka in naturtyperna, men 
även för att få spridning i nord-sydlig och öst-västlig riktning i landet. De vegetativa förhållandena (arter och 
ståndort) på platserna som kommer att besökas kommer inte att till fullo kunna inventeras och dokumenteras. 
De är dock aspekter som bidrar till den rumsliga och strukturella dynamiken på en plats. Inventering och 
redogörelse kommer att abstraheras för att visa på rumsbildningar och visuella upplevelser på platsen. Detta 
arbete kommer dock inte att praktiskt eller platsspecifikt applicera eller gestalta något landskap utifrån 
inhämtad data, eller föreslå konkreta designlösningar, utan endast ge inspiration och kunskap som kan 
användas i framtida sammanhang.

Med avsikt att manifestera till synes ’orörda’ platser (vilket i sig kan förefalla motsägelsefullt) har och kan 
inrättande av nationalparker riskera att inskränka på lokalbefolkningens nyttjande av landskapet eller äventyra 
att exkludera historier om människors anknytning till platsen (Sarkar 1999). Syftet med det här arbetet är inte 
att studera nationalparker som koncept, valet att besöka och undersöka just nationalparker grundar sig i deras 
uttalade estetiska värden. Därför kommer inte detta arbete att avhandla ovan nämnd problematik, även om vi 
är medvetna om dess existens.

Detta arbete kommer inte heller att aktivt avhandla hur estetik och perception beskrivs ur ett kulturgeografiskt 
perspektiv trots det faktum att ”All human beings enter the world with a specific genetic make-up, but the 
genetically based preferences are, however, challenged and changed by cultural influences and experience, such 
that landscape preferences reflect a combination of the forces of nature and culture.” (Tveit et al. 2006, s. 232). 
Därmed inte sagt att författare med en sådan bakgrund inte kan förekomma. Citatet överensstämmer med vad 
Crawford (2004) poängterar – att vad som fångar vårt estetiska intresse är beroende av kulturella normer. Detta 
stämmer även överens med hur Benediktsson (2007) beskriver att mänsklig perception influeras av individuella 
och kulturella preferenser och hur Nassauer (1997) pekar på att vår uppfattning om landskap är starkt kulturellt 
präglad. Bourassa (1991) menar därtill att biologiska aspekter, medfödda och inlärda, tillsammans med kulturell 
bakgrund och personliga preferenser formar den estetiska upplevelsen och perceptionen.

KAPITEL I I Avgränsningar  /  Arbetets uppbyggnad / Exkursioner  

ARBETETS UPPBYGGNAD
Arbetet består av fyra delar och är strukturerat på följande vis:

I KAPITEL I återfinns arbetets bakgrund, syfte (i arbetet intention), mål (i arbetet ambition), frågeställning och 
metod. I arbetet benämns metoden som ramverk som i sin tur består av ett flertal metoder och tillvägagångssätt 
framtagna baserat på våra egna erfarenheter, traderad kunskap och vetenskap.

EXKURSIONER
Innan vi begav oss ut på exkursionerna hade vi provat våra olika metoder i en strövskog i vår närmiljö. På så vis 
kunde metoderna justeras i den mån det behövdes. Samtidigt  fick vi  en uppfattning om ungefär hur lång tid som 
kunde tänkas gå åt i ett landskapsrum. Exkursionerna genomfördes sedan från maj till september 2020 och var 
förlagda på följande vis: Söderåsens nationalpark 14-15 maj, Store Mosse nationalpark 18-20 maj, Kosterhavets 
nationalpark 25-28 maj, Abisko nationalpark 2-5 juni, Muddus nationalpark 7-9 juni och Färnebofjärdens 
nationalpark 10-11 september.

Även om vi hade en ungefärlig uppfattning om hur lång tid det skulle ta oss att genomföra undersökningarna 
i varje rum varierade det hur lång tid det tog när vi väl var ute i fält. Undersökningarna genomfördes av oss 
båda, medan den ena höll i kameran kanske den andra stegade ut rummet och vice versa. Alla undersökningar 
och delmetoder genomsyrades dock av en ständigt pågående diskussion om hur vi var och en uppfattade 
rummen. Ibland kände vi lite olika, men påfallande ofta var vi eniga. Diskussionerna i sig visade sig vara 
ett viktigt verktyg för att kunna dokumentera, analysera och representera på ett mer nyanserat sätt. 

Undersökningarna började oftast med schematisk rumsanalys, ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om 
rummets skala och rymd. I samband med detta kunde vi ofta identifiera vad vi ville porträttera i akvarellskisserna. 
Färg- och ljusdiagrammet var ofta en vy vi båda kände starkt för, utefter kriterier om att utsnittet i sig skulle 
spegla platsens färg och ljus på ett adekvat sätt. Karaktärsdiagrammet gjordes när vi befunnit oss i rummet 
en längre stund, ofta i samband med att vi satte oss ned för att måla akvarellerna. Detaljfotografierna togs 
i slutskedet och var ofta något som vi kände var ett återkommande tema eller fenomen i rummet. Varje 
undersökning avslutades med att panoramafotografierna togs.

I KAPITEL II återfinns det visuella materialet, arbetsboken, som är arbetets empiriska material. Kapitlet är ett 
resultat av vårt ramverk och har producerats under våra exkursioner till nationalparkerna.

I KAPITEL III återfinns arbetets teori och är ett resultat av vår litteraturstudie. Teorin kopplas i kapitlet samman 
med vårt empiriska material som presenterats i föregående kapitel. 

I KAPITEL IV återfinns arbetets avslutande delar. Här redogör vi för våra egna upptäckter och slutsatser och 
reflekterar över vårt ramverk och arbetet som helhet. I kapitlet återfinns även arbetets referenslista.

Testning av metoderna Färg- och ljusdiagram, Akvarellskisser, Schematisk rumsanalys och Karaktärsdiagram utförda i närmiljö innan exkursionerna.

Färg- och ljusdiagram

Färg- och ljusdiagram

Abstrakta
sektion-elevationer

Karaktärsdiagram

Schematisk
rumsanalys i plan Karaktärsdiagram

Schematisk
rumsanalys i plan
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I det här kapitlet finns vårt visuella material – vår arbetsbok. Sex nationalparker har besökts 
och i dessa har vi identifierat och dokumenterat tre landskapsrum vardera och sedan gjort 
representationer av rummen. Metoderna från ramverket i föregående kapitel har här 
applicerats i verkligheten i de naturlandskap vi besökt. Nedan följer en kort 
sammanfattning och beskrivning av upplägget för detta kapitel.

KAPITEL II
LANDSKAPSBILD

ÖVERGRIPANDE KARTA  
ÖVER NATIONALPARKEN 

& 
PLACERING AV  

LANDSKAPSRUMMEN

LANDSKAPSRUM 
KOORDINATER 

TOPOGRAFILINJER
PANORAMAFOTOGRAFIER

DETALJFOTOGRAFIER

KARAKTÄRS-
DIAGRAM

SCHEMATISK 
RUMSANALYS AKVARELLSKISSER

FÄRG- OCH LJUSDIAGRAM FÄRG- OCH LJUSDIAGRAM

ELLER

Panoramafotografi
Panoramafotografi i tre delar som tillsammans visar en överskådlig bild av 
landskapsrummet och dess kontext. Metoden visar orienterbarhet, strukturer och 
rummens övergripande och visuella karaktär.

Detaljfotografier
Fyra detaljfotografier i följd som tillsammans visar karaktäristiska detaljer eller 
objekt/fenomen i landskapsrummet. Metoden visar detaljerna frigjorda från sin 
kontext för att framhäva likheter och återkommande mönster.

Karaktärsdiagram
Ett rutnät på 10x10 rutor med fyra olika linjer som varierar beroende på 
landskapsrummets karaktär. Metoden används för att visa känslan och rumsliga 
kvalitéer i rummet.

Schematisk rumsanalys
En handritad karta i plan som visar rummets uppbyggande strukturer. Metoden 
används för att visa möjliga rörelser och flöden i landskapsrummet. Strukturerna 
kategoriseras i tak, väggar, golv och objekt.

Akvarellskisser 
Två handmålade akvareller i gråskala som visar rumsliga förhållanden i en mänsklig 
skala och den kroppsliga känslan i landskapsrummet. Metoden används för att 
förtydliga dragen hos de horisontella och vertikala elementen och redogöra närmare 
för tongivande former och strukturer.

Färg- och ljusdiagram
Ett svartvitt fotografi kombinerat med en handmålad akvarell som tillsammans visar 
de mest framträdande färgerna och dess position. Metoden används för att visa vilka 
färger som är mest iögonfallande och tongivande i landskapsrummet och illustrerar 
ljusintentitet, kontraster, djup och reflektioner.

FÄRG- OCH 
LJUSDIAGRAM

FÄRG- OCH 
LJUSDIAGRAM
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Ett flertal författare beskriver att estetik grundar sig i sensorisk uppfattning och att den perceptuella upplevelsen 
därmed har en central betydelse vid estetisk uppskattning. Andra författare menar att icke perceptuella faktorer 
har starkt inflytande. I denna del av kapitlet förklaras den starka kopplingen mellan estetik och perception.
 
Saito (2012) beskriver människan som en sinnlig varelse och menar att många val – både aktiva och 
undermedvetna, styrs av estetik. Vidare förklarar Berleant (2014) att estetik inte är likställt med bedömning 
av om något är vackert eller inte, utan har en djupare mening och är mer omfattande än så. Thompson (2001) 
beskriver det som att “[...] the range of aesthetic responses to landscape is not confined to the appreciation of 
beauty. We also like to be thrilled [...]” (Thompson 2001, s. 32). Berleant (2017) menar att vi besitter en estetisk 
’känslighet’ – en lyhördhet som leder till en initial uppfattning och medvetenhet kring det perceptuella. 
Saito (2012) menar att denna estetiska känslighet kan synliggöra och låta oss bli medvetna om vanligtvis 
försummande ’ting’. Brady (2003) menar i likhet med Saito (2012) att landskap som anses vara ointressanta och 
till synes saknar sceniska egenskaper fortfarande kan inneha starka positiva estetiska värden, framförallt om 
betraktaren är mer uppmärksam, öppen och mottaglig för vilka kvalitéer som vi kan tänkas finna. Vi kan alltså 
finna ett landskap estetiskt tilltalande trots att vi inte finner det attraktivt. Bell (2012) beskriver att estetiska 
upptäckter består av olika lager som antingen kan kategoriseras in i den initiala och perceptuella typen av 
upplevelser eller in i den kognitiva och reflekterande typen av upplevelser. 
 
Berleant (2010) beskriver att estetisk uppfattning sker vid ett aktivt och engagerat deltagande, där vi genom 
ett ömsesidigt utbyte blir ett med vår omgivning. Rummet och den estetiska upplevelsen av densamma formas 
således av vårt agerande. Vi upplever landskap såsom de framstår för våra sinnesintryck, därför är närvaro 
avgörande för hur landskapet tolkas. Berleants (2010) påstående innebär att upplevelse av landskap är något 
annat än att ’utifrån’ betrakta det, att uppleva någonting är kroppsligt. Berleant (2010) menar att perceptuell 
medvetenhet uppnås genom att se, höra, känna, lukta och smaka. Swaffield och McWilliam (2013) beskriver att 
de olika sinnena stimuleras av olika fysiska element och processer i landskapet. Genom stimulansen genereras 
estetisk respons, därför menar samma författare, likt Berleant (2010), att perception är en kroppslig upplevelse. 
Szanto (2011) är enig och förklarar att perception inte handlar om att motta stimulans passivt. Perception är 
resultatet av mottagarens riktade intresse samt dennes mentala, fysiska och visuella interaktion med omvärlden 

som syftar till att översätta och att ge den ett meningsfullt sammanhang. Szanto (2011) exemplifierar detta genom 
att förklara att en vy är densamma vare sig du står vid ett stängt eller ett öppet fönster men att upplevelsen 
skiljer sig avsevärt då det stängda fönstret endast tillåter dig att känna in det du kan se. Trädens sus, vinden 
mot huden, fågelkvitter och dofter som alla är avgörande för helhetsuppfattningen uteblir om inte fönstret 
öppnas. Den ovan nämnda ’engagerade’ estetiska uppskattning anser vi uppmanar till att vi inte distanserar oss 
själva från vår miljö, utan istället låter oss fullständigt absorberas av densamma. Våra perceptuella intryck är 
således en del av kontexten och likaså vår estetiska upplevelse.
 
Den bredare synen på estetik kan återfinnas i våra val av landskapsrum. De rum som vi valde att studera närmare 
blev inte de typiskt sceniska eller storslagna platserna med spektakulära vyer eller utmärkande objekt som ofta 
associeras med nationalparker. Kanske var det för att känslan av att vara ’i rummet’ var viktigt för arbetet, 
snarare än att beskåda det på håll. Kosterhavet #03 och Muddus #03 är exempel på rum som inte utmärkte sig 
så starkt men som ändå präglades av flera estetiska kvalitéer. Landskapsrum valdes inte heller utifrån praktiska 
syften, både Muddus #02 och Färnebofjärden #02 är exempel på rum som var någorlunda svårtillgängliga och 
inte alltför bekväma att vistas i. Det var snarare det perceptuella helhetsintrycket av rummet som gav oss en 
estetisk upplevelse. Det tyder på att estetik som begrepp har en mycket djupare mening och påverkar oss i 
mycket större utsträckning än vad vi från början kunde föreställa oss. Rummen fick oss att känna något, vilket 
inte tvunget var positiva känslor eller berodde på utseendemässigt tilltalande egenskaper. Snarare föreföll det 
sig så att rummen väckte vårt perceptuella intresse. 
 
Merleau-Ponty (1945) menar att rummet konstrueras genom att synen uppfattar gestalter. Genom att delar av 
omgivningen blir suddiga och skyms, framträder och avslöjas andra. Samma författare menar dock att föremål 
aldrig kan bli fristående objekt utan är bundna till relationer med andra gestalter och fenomen. Bell (2012) 
förklarar att det som upplevs diffust fortfarande är viktigt för vår förmåga att kalkylera avstånd och djup, då det 
agerar bakgrund och hjälper oss att få en visuell rumslig uppfattning. Merleau-Ponty (1945) beskriver vidare att 
när vi lyfter blicken och ändrar kroppens läge följer det som vi precis upplevt med in i nästa sekvens av rummet, 
samtidigt som ett nytt rumslig perspektiv skapas. Den sekvens vi nyss lämnat existerar nu istället perifert och 
är på så vis ständigt närvarande, även om det kanske nu har bytt skepnad och agerar bakgrund eller förgrund 
(Merleau-Ponty 1945). 
 

I detta kapitel reflekterar vi över och diskuterar teori i relation till vårt empiriska resultat. 
Inledningsvis beskrivs hur estetik och perception är kopplade till varandra, därefter följer ett 
flertal delar som redogör för hur den estetiska upplevelsen formas och vilken betydelse olika 
faktorer har för våra upplevelser av landskap. I detta kapitel finns också våra egna tankar och 
kommentarer med exempel från våra exkursioner, detta för att illustrera hur vi resonerat kring 
litteraturen i relation till de visuella representationerna och våra upplevelser i landskapen och 
rummen.

KAPITEL III

RELATIONEN MELLAN ESTETIK OCH PERCEPTION

138



Enligt Szanto (2010) innefattar att se mer rörelse än vad ögonen behärskar. Detta inbegriper också den tänkta 
rörelsen, eller möjligheten till densamma. Synintryck kopplas till möjlig rörelse och förflyttning, ett rum 
upplevs som rymligt om det inbjuder till och möjliggör rörelse. Vidare menar densamma att uppfattningen 
kring rummet och rumslighet är ett direkt resultat av vår förmåga att läsa in oss själva i kroppslig relation till 
det, men också vilken typ av rörelse ett rum kan inrymma. Liu och Nijhuis (2020) menar att det är viktigt att 
tänka på observatörens position och hastighet genom landskapet då det påverkar hur vi uppfattar förgrund, 
mellangrund och bakgrund. Samma författare påpekar att vår syn framförallt fokuserar på vad som sker i 
mellangrunden och att ögat främst stannar vid ljusa, kontrastrika och utmärkande objekt eller element. Vad 
själva innehållet i landskapet består av har också betydelse för hur ’rummet’ konstrueras i vårt medvetande, 
en vattenyta kan till exempel göra att bakgrunden kommer närmare betraktaren i och med att den reflekteras 
i vattnet (Liu & Nijhuis 2020). Ode et al. (2010) nämner att skilda landformer, utan att ha en fysisk koppling 
till varandra kan förenas visuellt. Det innebär också att den upplevda topografin inte alltid stämmer överens 
med den faktiska. Det tyder på att vår visuella förmåga och dess inbyggda begränsningar påverkar vårt sätt att 
uppleva den rumsliga dimensionen. 

Bell (2012) menar att trots att synen dominerar och dirigerar våra andra sinnen är dessa högst relevanta då de 
förstärker upplevelsen. Landskapet är ingen statisk vy, utan vi tar oss ständigt framåt med hjälp av kroppens alla 
sinnen för att få ett grepp om rummet (Bell 2012). Densamma beskriver att vi tack vare att öronen är separerade, 
kan höra stereofoniskt ljud, vilket förstärker den rumsliga uppfattningen. Brady (2003) tillägger att ett distinkt 
eller plötsligt läte kan påverka vår uppmärksamhet och rikta om den. Brady (2003) beskriver vidare att det 
taktila sinnet möjliggör en interaktiv förståelse för texturella kvalitéer. Bell (2012) belyser att förnimmelser av 
känselsinnet bekräftar våra visuella föreställningar och ger en känsla för dessa texturella kvalitéer, men även 
för position, riktning, nivåskillnader och motstånd i landskapet. Brady (2003) förklarar att luktsinnet låter en 
känna dofter, som kan vara oförutsägbara och icke synliga kvalitéer. Doftintryck ger ofta sensationella estetiska 
intryck och liv åt känslor och minnen utan att för den skull vara närmare reflekterande (Brady 2003, Bell 2012). 
Vi kan enligt Brady (2003) förnimma något utan att uppfatta varför och först en stund senare förstå varför det 
hände. Detta skiljer luktsinnet från övriga sinnen. Dofter opererar generellt i bakgrunden som något subtilt. 
Smak kräver däremot en aktiv handling och kan därför vara högst påtagligt, men även helt frånvarande (Brady 
2003). 

Upplevelsen av landskap riskerar att bli bristfällig om den begränsas till vad vi ser och det dessutom endast från 
en viss punkt, detta eftersom att mycket av den estetiska upplevelsen bygger på rörelseförmåga och interaktion 
med landskap (Brook 2013). Vidare menar densamma att en sådan upplevelse inte kan kvala in som estetisk, 
eftersom att estetiska upplevelser skapas när våra samlade sinnen hjälper oss att bilda uppfattningar. Brook 
(2013) exemplifierar skillnader i upplevelser genom att beskriva hur ett ljud kan påverka en upplevelse, men 
att vi kanske noterar det först när det tystnar – varseblivningen av hur det påverkar oss framträder alltså först 
när det slutar påverka. I Abisko #01 blev detta extra tydligt, men först efter att vi lämnat platsen. Ett dånande 
vattenfall formade upplevelsen och när vi lämnade rummet blev detta uppenbart för oss, inte för att ljudet 
på något sätt stört oss utan kanske snarare för att det var så signifikant att vi nästintill sorterat bort ljudet 
för att kunna koncentrera oss på de andra intrycken. Värt att nämna är dock att tystnad också är en typ av 
hörselintryck och att tystnad kan påverka upplevelsen på en plats lika mycket som ett öronbedövande ljud gör. 
De flesta rum var relativt tysta, men det vi minns är de gånger som tystnaden eller något annat bakgrundssorl 
som till exempel en porlande bäck eller ljudet av en fors avbrutits av ett distinkt och tillfälligt ljud, till exempel 
en helikopter, ett malmtåg, en båt, eller göken som vi ett tag trodde förföljde oss eftersom att den uppenbarade 
sig i alla sex nationalparker. Brook (2013) menar slutligen att estetiska upplevelser endast kan ske i ett landskap. 
Upplevelser av landskap på andra vis än genom besök, är att likställa med återanvändning av andras estetiska 
upplevelser och tankar och dessa upplevelser kan egentligen inte kallas estetiska – annat än för den eller de 
som upplevde landskapet på plats.
 

Diaconu (2006) menar att ett av problemen med känsel-, lukt- och smaksinnet är att de inte har egna vokabulärer 
kopplade till sig, utan flitigt ’lånar’ uttryck från varandra och de andra sinnesintrycken – syn och hörsel. Detta 
resulterar i att intrycken inte går att beskriva lika bra och precist och ofta landar i metaforiska uttryck. Diaconu 
(2006) menar att dessa intryck därmed inte står lika starkt som de andra, mer primära sinnena, syn och hörsel. 
Vidare ifrågasätter Diaconu (2006) dock huruvida det är rimligt att förminska eller avfärda de ’sekundära’ 
sinnena så lätt, eftersom att de genom sin inverkan stärker de visuella och auditiva intrycken och därigenom 
möjliggör att ytterligare dimensioner uppfattas.
 
Parsons (2002) påpekar att vi använder våra sinnen avsiktligt snarare än slumpmässigt, detta till följd av att 
vi medvetet kan rikta ett sinnes uppmärksamhet mot ett objekt eller fenomen. Hettinger (2008) belyser dock 
svårigheten i att rikta fokus helt utifrån ens egen vilja, påträngande intryck är nämligen svåra att dämpa eller 
att helt bortse från. Vid valet av landskapsrum var vår ambition att det skulle ske intuitivt. I och med Parsons 
(2002) påstående skulle vår inställning till hur rummen skulle väljas ut och sanningshalten i samma påstående 
kunna ifrågasättas. Var det verkligen intuitiva val vi gjorde? Eller grundades valen snarare på underliggande 
kunskaper om rumsliga och visuella kvalitéer och intentionen att finna dessa? Vi anser att man kan tillåta sig 
att kalla valen intuitiva, eftersom att vi inte varken i stunden eller i efterhand kan avgöra varför vi valde just 
de rum vi valde. Därmed inte sagt att vi inte medvetet eller omedvetet riktade våra sinnen, men, den initiala 
känslan ledde oss fram till rummet utan närmare tanke på de kvalitéer som arbetet ämnade att finna. Därefter 
började själva analysen av rummet, en mer aktiv process som tidigare framhållits av Berleant (2010). Genom att 
resonera kring vad det var som fick oss att stanna och huruvida dessa första sinnesintryck kunde relatera till 
rumsliga och visuella estetiska kvalitéer kunde vi avgöra om detta var ett rum för oss, om det bara var en plats 
som för en kort sekund triggat något av våra sinnen eller om vi påverkats av våra personliga preferenser. Detta 
tyder på att både en aktiv och en passiv roll har betydelse vid interaktion med och uppfattning av landskap.

UPPLEVELSEN OM RUMMET FÅR BESTÄMMA
En återkommande fråga inom den filosofiska diskursen som berör estetik är om den ligger i betraktarens ögon 
– eller enbart i egenskaper hos de objekt och fenomen som betraktas. Mönster, former, proportioner, färger 
och ljus i landskap skapar rum och hur vi tyder dessa är avgörande för rummets karaktär. Denna del av kapitlet 
förklarar hur dessa företeelser samspelar och uppfattas. 

Det klassiska, mer formella sättet att se på landskapsestetik grundar sig i att tyda estetiska kvalitéer med 
hänsyn till geometriska och matematiska förhållanden (Thompson 2001). Det innebär enligt samma författare 
filosofiska idéer om symmetri, harmoni, regelbundenhet och proportioner som kan härledas tillbaka till Platon 
och Aristoteles. Brady (2003) beskriver att dessa tankar tyder på att de estetiska egenskaperna och värdet 
anses ligga inbäddat i objektet, snarare än hos betraktaren. Rolston III (2002) skildrar det som att ”Mathematics 
and aesthetics are human constructs; they come out of the human head and are used to map the world. But 
these inventions succeed in helping humans to find their way around in the world because they map form, 
symmetry, harmony, structural patterns, dynamic processes, causal interrelationships, order, unity, diversity, 
and so on, discovered to be actually there.” (Rolston III 2002, s. 133). 
 
Bell (2012) beskriver att människan, för att bättre förstå sin omgivning, tycks söka efter former och strukturer 
som skapar mönster och ordning i landskapet. De är komplexa men kan förenklas och förklaras genom 
numeriska relationer eller olika geometriska principer, vilka ofta stämmer överens med estetiska och rumsliga 
koncept. Mönster kan också definieras av till exempel färg, textur och täthet. Naturens innehåll kan alltså 
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tydas och uppträda genom punkter, linjer, ytor och volymer som varierar i form, färg, textur och position (Bell 
2012). Vidare nämner densamma spiraler, förgreningar, meandrar och explosioner som ständigt återkommande 
mönster i naturen, både som objekt och processer. 

Spiraler finns i olika former och är beroende av relationen mellan förlängningen av radien och vinkeln för 
riktningsaxeln (Bell 2012). Dessa kan vara logaritmiska (radien växer exponentiellt) och aritmetiska (konstant 
separationsavstånd). Vidare menar Bell (2012) att spiraler ofta är effektiva på att ’fylla ett utrymme’ vilket gör 
att de ofta syns i naturen. Ett exempel på en typ av spiralformation är helixen. Virvlar är andra typer av spiraler 
som uppstår av rörelse i ett begränsat utrymme eller av ett roterande objekt. Chatterjee (2014) beskriver att 
Gyllene snittet* (och således också Fibonaccis talföljd) är ett harmoniskt förhållande som återfinns i naturen. 
I många fall är till exempel blad på växter spridda runt stjälken eller grenar runt stammen enligt den gyllene 
vinkeln, som är 137,5 grader. Detsamma gäller korgblommiga växter, där diskblommorna är placerade med ett 
roterande avstånd på 137,5 grader. Denna placering ger nästintill alltid två följande Fibonaccital när summan av 
antalet bildade spiraler räknas åt vänster respektive höger. Kronbladen på en ros, fjällen på kottar och ananaser 
är andra exempel som även de är placerade enligt denna princip (Chatterjee 2014). Bagghorn, elefantbetar och 
snäckor är alla formade i enighet med den gyllene spiralen enligt densamma, även naturliga fenomen som 
orkaner och vattenvirvlar följer detta mönster. Till och med galaxer är formade som den gyllene spiralen.

Chatterjee (2014) frågar sig varför alla dessa företeelser och ting som återfinns i naturen skulle bry sig om siffror 
och former och svaret på den frågan är enligt densamme att det är mest energieffektivt. Exempelvis packas 
bladen i en knopp mest effektivt på detta sätt. Om knopparna sedan placeras enligt samma princip kan de inte 
störa varandra och på så sätt utnyttjas platsen och energin maximalt – knopparna kan till exempel på så sätt 
inte skugga ut varandra. En spiral som växer på detta sätt har funnit det läge, jämvikten, där den använder 
minsta möjliga mängd energi och fortfarande kan upprätthålla sin struktur och yttre form (Chatterjee 2014).
 
Förgreningar innehar fraktala egenskaper och uppmärksammas både matematiskt och estetiskt. Bell (2012) 
nämner flodsystem, sprickbildning och grenverk som exempel. Den fraktala dimensionen identifieras enligt 
Hägerhäll et al. (2004) som former vilka bryts i upprepande mönster oberoende över skalan. Samma författare 
nämner att graden av den fraktala förekomsten (det vill säga i hur stor utsträckning en struktur liknar sig själv 
i nästa steg) varierar. Bell (2012) betonar att fraktala mönster “[...] are not solely mathematical phenomena 
and need not to be completely self-similar or scale-symmetric as described above. In fact natural fractals are 
extremely common in the world to the extent that Euclidean geometry can be considered the exception rather 
than the rule.” (Bell 2012, s. 18). Hägerhäll et al. (2004) förklarar att den fraktala dimensionen kan vara både för 
hög eller för låg för att vi ska förmå att uppskatta ett sådant mönster. 

Ett annat mönster är det meandrande, ett mönster som slingrar sig fram och tillbaka. Det kan utifrån Bells (2012) 
beskrivning vara strukturer men även ytor som utsätts för krafter som skapar ett böljande mönster. Mönstret 

kan enligt densamma skapas inom materialet självt eller speglas i ett annat material som påverkas av ett annat, 
likt hur vinden skapar ett mönster i sanden. Explosionsmönster refererar till strukturen eller spridning av 
material som utgår centralt och strålar utåt, där massan successivt avtar och ju längre ut, desto mer linjära blir 
de i sin form (Bell 2012).

Trots att vi under exkursionerna inte strävade efter att identifiera underliggande matematiska förhållanden 
och strukturer kom vi i viss utsträckning i kontakt med, och påverkades av dessa, om än undermedvetet. Lothian 
(1999) lyfter dock Immanuel Kant som en av de första som motsatte sig att skönheten endast ligger i objektets 
egenskaper och att vi därför inte kan förstå världens ’ting’ oberoende av oss själva. Vi är därmed begränsade 
till att erfara verkligheten genom våra sinnen och vår mentala förmåga. Budd (2000) framhåller att naturen inte 
är medvetet utformad för att vara estetiskt tilltalande och att estetiska kvalitéer därför är svåra att definiera. 
Densamma förespråkar att vi bör bortse från givna ramverk och ta oss friheten att ’rama’ in naturen som vi 
själva behagar. Även Saito (2017) påpekar att vår sinnliga upplevelse inte begränsas till korrekta matematiska 
beräkningar utan att vi likväl stimuleras av det oregelbundna, asymmetriska och ofullständiga förhållandena 
som finns i naturen. Det innebär således att vi accepterar naturens obeständighet (Saito 2017). Genom att tillåta 
oss själva att ha ett öppet sinne för vad vi kunde tänkas finna, utan att tvingas förhålla oss till ett för strikt 
ramverk eller en bestämd ’checklista’ lade vi märke till hur vår kropp och våra sinnen lät oss upptäckta varierande 
rum och sådant som annars lätt går en obemärkt förbi. Det gjorde att flera av rummen som var ’gömda’ och inte 
självklara i sitt framträdande, såsom Söderåsen #01, Abisko #01 och Muddus #01 uppmärksammades. Det gjorde 
också att rummen skilde sig i skala, karaktär och innehåll. Godlovitch (1994) tar dock helt avstånd från att vi på 
något vis tror oss kunna förstå oss på naturen. Det förvränger och avmystifierar den på ett oetiskt vis. Samma 
författare erkänner dock att en distansering som sådan kan vara en omöjlig uppgift att uppnå i verkligheten. 

Bell (2012) radar däremot upp flera karakteristiska egenskaper i landskapet som vi upplever som estetiska 
kvalitéer. Det är enligt densamma egenskaper som vi ofta finner i ’självorganiserade’ och organiska 
naturlandskap. Dessa egenskaper är; diversitet/komplexitet – element som står i kontrast gentemot varandra, 
koherens – enhetlighet och kontinuitet genom en struktur som upprepas, spirit of place – kvalitéer och uttryck 
som anspelar på att vara unika, mystik – ett landskapsrum som inte går att uppfatta på en gång utan uppmanar 
till utforskande, skalvariation – en mångfald av skalor i relation till människans storlek. Estetisk styrka i 
landskapet uppstår när de nämnda faktorerna korrelerar och förstärker varandra. Naturens föränderlighet och 
temporala variabler är inte att förglömma i sammanhanget då de har en förmåga att på samma plats förmedla 
en mängd olika estetiska uttryck (Bell 2012).

De karaktäristiska egenskaperna som beskrivs ovan tycker vi oss ha kunnat identifiera i mer eller mindre hög 
utsträckning i alla rum vi hittat. Diversiteten uppenbarade sig i form av varierande material, koherensen bitvis 
i form av kontinuiteter och större sammanhängande sjok – rum i rummen, spirit of place i form av till exempel 
unika växter som inte går att finna var som helst, mystik som gav oss möjlighet att upptäcka – att inte allt var 

Det gyllene snittet kan förklaras med en linje indelade i två segment 
där förhållandet mellan hela linjen (A) och den längre linjen av de två 
segmenten (A-B) är detsamma som förhållandet mellan den längre 
(A-B) och den kortare linjen (B-C) av de båda segmenten. Det gyllene 
snittet har ett förhållande på 1:0,618 där det längre segmentet är 1 och 
det kortare segmentet är 0,618. Det gyllene snittet demonstreras ofta i 
form av en rektangel (den gyllene rektangeln) indelad i två segment. I 
den förklarande rektangeln fortsätter sedan indelningen på samma sätt 
i varje steg, någonting som rent tekniskt sedan kan pågå i all oändlighet. 
(Chatterjee 2014)

* Inuti den gyllene rektangeln kan den gyllene spiralen placeras. Spiralen 
byggs upp genom att förbinda de punkter som delar in de kvadrater som 
återfinns i rektangeln successivt i storleksordning. De mått som finns i det 
gyllene snittet relaterar till ett annat matematiskt fenomen – Fibonaccis 
talföljd, där varje tal är summan av de två föregående talen och två udda 
tal följs av ett jämnt tal. Talföljden börjar med 0,1... och fortsätter således 
med: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 och så vidare i all oändlighet. (Chatterjee 2014)
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synligt för oss på en gång och skalvariationer – alla rum kunde leverera mer eller mindre intressanta kvalitéer, 
både utzoomat och inzoomat. Dessa olika egenskaper framträder i våra olika metoder. 

Det finns dock en gräns för hur komplext ett landskap kan vara för att vi människor inte ska bli överstimulerade 
och överväldigade (Bell 2012). För att ge en känsla av kompatibilitet som tycks harmonisk samtidigt intressant, 
krävs därmed en balanserad variation av form, färg, textur, rörelse, skala och proportion tillsammans med 
återkommande rumsliga förhållanden och en hierarkisk ordning (Bell 2012). Kaplan och Kaplan (1989) menar att 
ett rum som upplevs för komplext kanske i själva verket endast har för lite koherens. Ulrich (1983) påpekar att 
hög komplexitet förvisso kan bringa högt intresse, men att platsen lätt undviks på grund av att informationen 
är svårbegriplig och krävande. Låg komplexitet kan därmed vara enklare när vi vill förstå helheten, men är 
däremot inte tillräckligt intressant för att motivera vidare utforskning (Ulrich 1983).
 
Dee (2001) beskriver hur vi upplever skala i landskapsrum och framhåller den mänskliga skalan. Rummet upplevs 
dock i förhållande till omgivningen och dess karaktär, där en varierande skala i eller utanför rummet har visat 
sig framstå som estetiskt uppskattad. Det helt slutna kan upplevas skyddade, men även hotfullt och osäkert om 
proportionen mellan tak, väggar och golv inte är behaglig. Rum som däremot är slutna på två eller tre sidor kan 
tillåta en att ’se men inte bli sedd’, skapa övergångsfaser ’från ett rum till ett annat’ och bilda ytterligare ’rum 
i rummet’. Helt solida väggar är däremot relativt ovanliga i naturen, rummen är ofta på ett eller annat vis om 
inte fysiskt, ändå visuellt välkomnande (Dee 2001). I våra val av rum verkar det så här i efterhand, som att vi 
nästintill alltid undvek rum som hade märkliga proportioner mellan tak, väggar och golv. I de fall vi fann rum 
med omslutande väggar, innehöll väggarna ändå utkiksmöjligheter, ett exempel på detta är Kosterhavet #03. 
Dee (2001) påpekar också att det är ovanligt att finna abrupta och linjära gränssnitt mellan intilliggande ’rum’ 
i naturen, då de “[...] enable one space to merge with another in a seamless and subtle fashion. [...] pushing out 
or pulling in physical forms and characteristics of one space into another.” (Dee 2001, s. 125-126). Detta är något 
som vi tyckte oss uppleva under exkursionerna, även om det ibland var svårt att precisera rummets gränser. Vi 
upplevde dessutom att känslor och affektion spelade roll vid definiering av rum. Ulrich (1983) belyser därtill 
att en jämn och sammanhängande textur på markytor är viktigt för uppfattningen om djupet och rummets 
utbredning. Det ger en känsla av kontinuitet som uppmanar till rörelse och utforskning. Under exkursionerna 
upplevde vi att golvets visuella uttryck påverkade uppfattningen av rummet och att kontinuitet uppmanade 
till rörelse och vidare utforskning av rummet. Under våra exkursioner har vi dock blivit medvetna om hur stor 
betydelse ’golvets’ fysiska karaktär faktiskt har för den estetiska upplevelsen. När vårt taktila sinne utvärderar 
synintrycken kan det visa sig vara en förrädisk uppmaning. Ett flertal gånger fann vi oss själva nedsjunkna 
i mossen, fallna i snö underminerad av vårflod, halkandes på stenar, motarbetade av högt gräs, klättrandes 
i lutning och snubblandes i terräng som initialt tycktes jämn och lättframkomlig baserat på hur texturen 
uppfattats innan vi beträdde marken.
 
Enligt Hepburn (1966) kan det vara svårt att definiera de fysiska gränserna för en estetisk landskapsupplevelse. 
Omgivningen gör sig ständigt påmind trots försöket att rama in landskapet. Upplevelsen är enligt samma 
författare dynamisk då den som allra hastigast kan ta ny form. En estetisk landskapsupplevelse förekommer i 
olika skalor, från att känna in omgivningen i stort till att uppmärksamma detaljer. Budd (2000) beskriver att de 
estetiska värdena framträder vid olika skalor, mikrostrukturer kan ge helt andra estetiska uttryck än vad som 
kan tydas med blotta ögat. Ljusförhållande och tidpunkt är också betydelsefulla för det estetiska framträdandet, 
likväl distanser och riktningar (Budd 2000). Även Hepburn (1966) beskriver att upplevelsen av ett landskap är 
kopplade till skalan något betraktas eller befinner sig i. Olika upplevelser kan framträda beroende på om det som 
studeras befinner sig i sin kontext eller studeras isolerat. Enligt Hepburn (1966) finner man sig ständigt utvidga 
eller smalna av det innehåll som anses vara en del av den estetiska upplevelsen, vilket inte nödvändigtvis är 
den rumsliga dimensionen. I det här arbetets fall kan det liknas vid svårigheten att definiera vart det utvalda 
landskapsrummet tar vid och vart det slutar då omgivningen har en ständig närvaro. Hepburn (1966) framhäver 
å andra sidan detta som något positivt då det ger upphov till djupare estetisk stimulans. 

I likhet med vad de ovan nämnda författarna menar utforskades rummen i vårt fall i flera olika skalor, då vi 
upptäckt att vi som personer initialt uppfattar och sedan dras till olika ting eller företeelser i olika nivåer i 
de rum vi undersökt. Denna förutsättning har dock varit en styrka vid undersökning och dokumentation av 
rummen eftersom att vi på så sätt fått se rummen ur flera perspektiv. Medan en av oss tittade på och förundrades 
över blomknopparna i lingonriset stod den andra vid bergskanten och upplevde friheten. I båda fallen anser vi 
att det är en förutsättning att kunna vara ett med sina sinnen och att kunna befinna sig i nuet. Vi var dessutom 
ofta överens om hur vi kände att rummet faktiskt bredde ut sig och var gränserna upplevdes vara. Med det sagt 
vill vi dock poängtera hur viktig kontexten ett rum befinner sig i faktiskt är, den gjorde sig ständigt påmind 
och påverkade helhetsupplevelsen av rummet. Vi upplevde att gränserna existerade och byggdes upp av 
strukturförändringar, men att vi kanske även upplevde gränser baserat på vad vi faktiskt tyckte var estetiskt 
tilltalande. 
 
Ulrich (1983) menar att helhetsatmosfären och strukturella proportioner i landskap har visat sig vara mer 
väsentligt än individuella element och objekt. Bell (2012) uppmanar till att vi bör se på landskapet som en 
helhet och inte som uppdelade perceptiva sekvenser. Densamma förtydligar att människan inte är begränsad 
till att läsa in landskapets enskilda delar, utan att hon istället uppfattar sammanhängande former och mönster. 
Delarnas inbördes relation bildar helheten, en helhet som anses vara mer estetisk tilltalande än delarna 
var och en för sig. Vissa objekt eller element kan framstå som disharmoniska i sammanhanget men utan att 
störa karaktären och intrycket av helheten. Förståelsen för helheten kan förklaras utifrån rumsliga ledtrådar, 
så kallade gestaltlagar, som organiserar våra sinnesintryck och gör att former och dess karaktärer når vårt 
medvetande (Bell 2012). Ulrich (1983) menar dock att utmärkande detaljer, eller så skallade brännpunkter, i 
landskapsrum är viktiga då de kan fånga observatörens direkta uppmärksamhet. Det kan enligt densamma vara 
mönster, former eller texturer som dirigerar koncentrationen mot en specifik punkt. Ögat är dessutom känslig 
för om dessa element återkommer. Enligt Dee (2001) är det inte bara objekt som agerar brännpunkter, ett helt 
rum som distinkt skiljer sig från sin omgivning kan fånga vårt intresse på ett liknande vis. 

Hur rummen framstod i sin helhet hade ett starkt inflytande på den estetiska upplevelsen. Vi menar dock att vi 
ibland tilltalades av ett rum översiktligt, men sedan blev besvikna då vi inte upptäckte så mycket som vi trodde 
att vi skulle göra eller att detaljerna inte var tillräckligt häpnadsväckande. Exempel på detta är Söderåsen #02 
och Färnebofjärden #02. I kontrast till de föregående rummen kan Kosterhavet #01, #02 och Abisko #03 nämnas. 
Där blev vi hänförda på avstånd och sedan om möjligt ännu mer hänförda när vi upptäckte detaljrikedomen. 
Huruvida vi drogs till ett rum tack vare en tilltalande överskådlig helhet eller för att vi tyckte oss kunna skönja 
en intressant detalj på avstånd är svårt att säga, men mest troligt var det en kombination av de båda som 
lockade oss eftersom att det visat sig att vi som personer dras till olika ting och företeelser i de rum vi vistas i.
 
Landskapet påverkas också av yttre faktorer, såsom till exempel väderlek, årstid och tid på dygnet (Brady 2003). 
Budd (2000) förklarar att landskapets föränderliga faktorer påverkar karaktären av de estetiska kvalitéerna 
och gör dem mer eller mindre tilltalande vid olika tillfällen och förhållanden. Väder och tid kan alltså innebära 
att det som vid ett skede ansågs vara estetiskt tilltalande under ett annat tillfälle kan tyckas vara det motsatta. I 
detta arbete kan dock vädret anses vara en neutral faktor ifall rummen skulle jämföras med varandra, eftersom 
att vi i alla 18 rum hade förhållandevis ’bra’ väder. Något som däremot kan ha påverkat oss är trötthet, hunger, 
tid på dygnet, blöta skor, ansträngande strapatser och så vidare. Hur detta påverkade oss är vi däremot inte 
helt säkra på. Kanske kan vi ha ratat något potentiellt rum för att vi var på ett visst humör, men å andra sidan 
kan vi omedvetet ha valt ett annat rum för att vi helt enkelt ville ta en paus. Årstider kan givetvis också färga 
både upplevelsen och rummen i sig. Alla våra besök gjordes från sen vår till tidig höst men nationalparkernas 
geografiska placering gjorde att vi fick uppleva alla årstider på ett eller annat vis. I Söderåsens nationalpark och 
Kosterhavets nationalpark hade vi sommar, Store Mosse nationalpark och Muddus nationalpark visade oss våren, 
Abisko nationalpark levererade bitvis en meter snö och Färnebofjärdens nationalpark befann sig i övergången 
mellan sensommar och höst. Alla nationalparker besöktes dock bara vid en specifik årstidsupplevelse.
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Färg- och ljusskiftningar kan också ses som en faktor som gör att rummet ständigt ändrar karaktär. Fridell 
Anter (2012) beskriver att den mänskliga upplevelsen av färg och ljus är rumslig och dynamisk, starkt beroende 
av sitt sammanhang. Klarén (2010) definierar flera visuella begrepp för att närma sig den rumsliga färg- och 
ljusupplevelsen, vilka är; ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, ljusfläckar, reflexer/blänk, bländning, ljusfärg och 
ytfärger. De påverkar rummets karaktär, stämning och hur vi orienterar oss. Ett exempel är att ett rum som 
har kraftiga kontraster mellan ljus och mörker ofta upplevs dramatiskt, skuggor framhäver ytstrukturer och 
form medan flera ljusfärger vid samma tillfälle gör att vi enklare kan urskilja varma och kalla toner* (Klarén 
2010). Ofta noterar vi inte nämnvärt avvikelser trots att de ofta finns där enligt samma författare. Är de subtila 
smälter de ofta in och blir en del av helhetsintrycket. Sticker de å andra sidan ut tillräckligt mycket lyckas vi inte 
anpassa det visuella synintrycken. De kan antingen störa eller bidra till helhetsupplevelsen av rummet. 

Fridell Anter (2012) refererar till Katz, som i sin bok The World of Colour (1935) visar analyser av hur färger 
uppträder och uppfattas. Katz (1935) delar in och definierar färger utifrån bäraren av färgen i ytfärg, volymfärg, 
lysfärg och fältfärg. Ytfärgen är som namnet anger en färg som upplevs höra till en yta. Volymfärg kallas de 
färger som uppfattas förekomma solitt genom ett helt föremål, till exempel något flytande eller ett föremål 
tillverkat av färgat glas. En lysfärg upplevs höra till ett föremål som lyser och ordet fältfärg används om färger 
som bärs av något som upplevs ha ett läge som är rumsligt obestämt. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 
grå himmel (Fridell Anter 2012). Det kan enligt Hurlbert (1999) ställas utom tvivel att färger rent visuellt ter sig 
väldigt olika beroende på ljus och ytstrukturen som ljuset reflekteras mot. Hurlberts (1999) ord stärker tesen 
om hur viktigt det är att faktiskt vara i landskapet för att förstå färgbeständighet. Artificiella bilder eller bilder 
projicerade på skärmar, gör att skärmen i sig redan gjort en avgränsning beträffande vad ögat kan registrera och 
hjärnan kan kompensera (Hurlbert 1999). Denna limitation skulle kunna tänkas vara giltig beträffande allting 
som inte ses av ögat direkt, eftersom att ytstruktur och därmed förmåga att reflektera ljus är starkt kopplat till 
objektet i fråga och inte är någonting som en bild kan förmedla. 

Vårt gemensamma arv och evolutionära utveckling kan enligt somliga förklara många av våra beteenden och 
val. Det ger förståelse för varför vi föredrar det ena framför det andra. I denna del av kapitlet förklaras ett 
flertal av de teorier och hypoteser som ämnar förklara varför vi reagerar och agerar så som vi gör i möten med 
landskap och hur vi fortfarande, än idag – till viss del tänker som våra förfäder tusentals år tillbaka i tiden.

Chatterjee (2014) beskriver att varje hjärnhalva är uppdelad i fyra stycken lober. Två av loberna på vardera 
sida i den mänskliga hjärnan, parietalloberna och frontalloberna, är större än hos våra närmaste släktingar 
primaterna. I parietalloberna sitter vår förmåga att uppfatta rum och rumslighet. Chatterjee (2014) förklarar att 
dessa hjälper oss att orientera oss i världen, guidar oss för att nå fram till saker eller platser samt att röra oss 
i rummet. I frontalloberna sitter delar av våra personligheter och känslor. Frontalloberna organiserar också 
resterande delar av hjärnan och avgör hur vi beter oss. Genom att dessa delar av hjärnan är mer utvecklade 

Färger kan ha varma eller kalla toner som kan vara mer eller mindre klara i sin ton. Färger mot gul är 
varma, tenderar att röra sig mot oss och anknyter till vertikala linjer, medan färger mot blå är kalla, rör sig 
bort från oss och anknyter till horisontella linjer. Föreningen av de två kontrasterna skapar tillsammans 
ett lugn och bildar färgen grön. (Kandinsky 1977)

*

UPPLEVELSEN OM ARVET FÅR BESTÄMMA

hos oss människor än hos till exempel primater, har vi också större förmåga att uppfatta rum och känna mer 
mångfacetterade känslor kring dem (Chatterjee 2014). Redies (2007) förklarar att perception är ett samarbete 
mellan våra sensoriska funktioner och hjärnan och betonar den viktiga länken mellan estetisk perception och 
det neurala nätverket och den forskningsgren som avhandlar detta område – neuroestetik.

Redies (2007) beskriver vidare att den biologiska estetiken har en underdivision, den evolutionära estetiken, 
som utöver artens överlevnad även fokuserar på artens fortlevnad över tid. Det biologiska synsättet inbegriper 
saker som att det är fördelaktigt att veta var det är lämpligt att bo och att kunna se om någonting ser ohälsosamt 
ut att äta. Det evolutionära synsättet handlar förutom det, även om vad som ger en individ reproduktiv 
framgång, så kallade genetiska kvalitéer, till exempel en tilltalande fjäderdräkt (Redies 2007). Lothian (1999) 
beskriver att Kants 1700-talsteorier om estetik under 1900-talet har kopplats till rent evolutionära teorier som 
skulle kunna förklara varför vi analyserar det vi uppfattar på ett visst sätt. Det innebär att anledningen till att 
majoriteten reagerar på ett visst sätt beror på att vi lärt oss att tycka om och kodat miljöer, former, föda, rörelser 
och färger i olika kategorier som till exempel ofarliga och farliga för att det varit gynnsamt och att det också är 
därför vi tycker så pass lika som vi gör. Thompson (2001) nämner att savannliknande landskap återspeglas i vår 
estetiska respons, eftersom att detta var den miljö som visade sig vara mest lämpad för människans överlevnad 
och evolutionära utveckling. Thompson (2001) nämner dock att preferenser har formas vid olika skeden i 
människans historia, inte bara under tiden då vi levde på savannen. Domesticeringen av naturen har bland 
annat bidragit till ett striktare och mer ordningsamt uttryck som sedan blivit en del av våra estetiska preferenser 
enligt densamma – till skillnad från naturen där raka former med tiden tenderar att bli mer organiska, likt hur 
klippor slipas runda och trädstammar blir knotig. 

Chatterjee (2014) är inne på samma spår och beskriver Savannhypotesen. Denna hypotes bygger på tester där 
resultaten visar att människor överlag är förtjusta i savannliknande landskap. Vidare beskriver Chatterjee 
(2014) att de som överlägset tyckte om dessa landskap mest var den grupp av deltagare som var yngst – 
åttaåringarna. Ju högre upp i åldrarna, desto fler andra typer av landskap framhölls som omtyckta jämsides med 
savannlika landskap. Detta kan enligt Chatterjee (2014) indikera att savannlika landskap, till skillnad från övriga 
landskap, inte är kulturellt eller socialt inlärt uppskattade landskap utan bygger på någonting evolutionärt. 
Chatterjee (2014) menar dock att savannhypotesen inte ensamt kan förklara våra preferenser utan menar att 
andra preferenser måste ha utvecklats över tid. Utvecklande av andra preferenser torde nämligen ha varit 
en förutsättning för att grupper av våra förfäder skulle flytta sig från savannerna ut i resten av världen. Om 
preferenserna inte skulle börjat variera och utvecklas skulle dessa grupper ha stannat kvar på savannen, eller 
dött längs vägen.
 
Appletons (1975) teorier om mänsklig perception och aktion baserad på densamma, bygger på vår medfödda 
förmåga att läsa in symboler i landskapet. Symbolerna relaterar till fysiska element eller fenomen som uppmanar 
oss att göra val som är eller har varit gynnsamma för oss. Den så kallade Habitatteorin kan sammanfattas som 
att estetisk attraktion vid perception av landskap via bland annat former, färger och disposition fungerar som 
undermedvetna signaler som möjliggör för oss att avgöra om ett landskap är fördelaktigt eller ej (Appleton 
1975). Fördelarna kan enligt densamma vara gentemot andra av samma art, någon annan art eller andra yttre 
faktorer, till exempel väder. 
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Habitatteorin förutsätter att förhållandet mellan den som betraktar ett landskap och landskapet är detsamma 
som när en varelse, vilken som helst, letar efter, analyserar och värderar ett eventuellt habitat. Appleton (1975) 
menar att ”It asserts further that the satisfaction which we derive from the contemplation of this environment, 
and which we call ’aesthetic’, arises from a spontaneous reaction to that as a habitat, that is to say as a place 
which affords the opportunity for achieving our simple biological needs.” (Appleton 1975, s. 70). Vidare beskriver 
samma författare att denna funktion finns kvar i oss även om den delvis spelat ut sin roll. En arts utveckling 
och anpassning, evolutionen, går nämligen väldigt mycket långsammare än vad omvärldens utveckling har 
gjort. I en modern värld, där faror inte existerar på samma sätt som tidigare, har vi en större kontroll och då 
får funktionen ett annat känslomässigt resultat som har mer fokus på det rent estetiska snarare än att snabbt 
kunna eliminera faror och hot. Habitatteorin handlar sammanfattningsvis enligt Appleton (1975) om vår analys 
av vår omvärld och hur den innehar förmågan att tillfredsställa samtliga av våra biologiska behov – och därför 
har blivit estetiskt tilltalande för oss för att i nästa steg påverka vårt beteende. Det kan både vara element 
som har verklig eller symbolisk betydelse för överlevnad och som väcker estetisk respons, till exempel vyer, 
utsiktsplatser, kikhål och skydd.
 
Appletons (1975) Prospect-refuge-teori bygger vidare på habitatteorin och ger en förklaring på vår 
undermedvetna och emotionella respons vid former och relationer i landskapet. Något som vi annars brukar 
beskriva utifrån hur de får oss att känna. Prospect är en av dessa symboler som handlar om att kunna överblicka 
och ha utsikt, eller att se möjligheter till detta medan den andra symbolen, refuge handlar om tillflykt och att 
kunna finna en fristad. Träd skulle kunna agera som refuge medan rymden emellan träden ses som prospect. 
Dessa funktioner var centrala i en värld där varelser hade roller som jägare och byte. Appleton (1975) menar att 
det från båda håll handlar om att se utan att synas – to see without being seen. Företeelser i ett landskap som 
vi undermedvetet kan klassificera som fördelaktigt i någon av rollerna (jägare eller byte) gör att vi bedömer 
landskapet positivt.
 
Prospect-refuge-teorin är mer precis än den mer övergripande habitatteorin och handlar egentligen enbart 
om att överleva, både för jägaren och bytet. Prospect-refuge-teorin skulle dock också anses vara den mest 
övergripande, eftersom att inget annat är aktuellt om du inte fortsätter leva. Appleton (1975) menar att båda 
teorierna idag tar sig andra uttryck och numera är vårt sätt att värdera huruvida vi finner ett landskap estetiskt 
tilltalande eller ej, även om den ursprungliga funktionen snabbt kan aktiveras i ett ögonblick då vi utsätts för 
fara eller känner oss hotade. Kaplan och Kaplan (1989) pekar också på att vi inte bara ska kunna avgöra vad 
som är en fara, utan att det hela egentligen bygger på att vi som art ska föredra miljöer som avvärjer faror. Det 
är egentligen först då det blir evolutionärt fördelaktigt.

Landskapsrummens struktur hade generellt inte något typiskt savannlikt utseende som Thompson (2001) och 
Chatterjee (2014) beskrivit som det mest föredragna. Vad vi däremot kan konstatera är att många av rummen 
innehöll delar av de element som ett savannlikt landskap är uppbyggt av, till exempel sådant som kan förse oss 
med skydd i den mån vi behöver det och möjlighet att överblicka vår omgivning. Detta rimmar med Prospect-
Refuge teorin som beskrivs av Appleton (1975). Teorin kring hur vi människor, likt många andra varelser letar 
efter dessa förutsättningar verkar således stämma i våra (o)medvetna val av rum. Detta visar sig tydligt i 
Söderåsen #01 och Abisko #01. ’Savannlandskap’ tycker vi oss kunna definiera tydligast i Söderåsen #02, Store 
Mosse #01 och Färnebofjärden #01. Ett rum som vi anser hör hemma i båda kategorierna är Muddus #01, ett 
stenlandskap med utspridda träd som till sin struktur liknar en savann men också gav oss skydd och överblick.
 
Habitatteorin (Appleton 1975) speglade sig även i våra val av övernattningsplatser. Valen tycktes omedvetna 
och baserades på en känsla snarare än eftertanke. Valen kan därför anses vara estetiska. Det stämmer också 
överens med Appletons (1975) beskrivningar av hur habitatteorin fungerar och appliceras i en modern värld, 
där många val görs baserat på omedvetna intentioner.
 

En annan teori, Information processing-teorin, innebär enligt Kaplan och Kaplan (1989) att människan hade 
ett övertag  i naturen i och med förmågan att kunna processa mycket information och viljan att inhämta 
mer kunskap. Det gör att landskap som innehåller mycket information, som kräver vidare utforskning där 
informationen avslöjas och går att läsa gradvis, har gynnats av den naturliga selektionen. Dessa preferenser 
finns enligt Kaplan och Kaplan (1989) inneboende i dagens människor. För att sådan kapacitet ska stimuleras 
och bidra till en positiv estetisk upplevelse, där nya vyer kontinuerligt uppenbarar sig, konstaterar de att 
komplexitet, koherens, läsbarhet och mysterier behövs. Mystik och komplexitet väcker intresse och hjälper 
till att leda människan framåt för att utforska landskapet och söka mer information. Det krävs dock en 
viss läsbarhet och harmoni för att sortera alla intryck och för att känna sig trygg i situationen att söka mer 
information (Kaplan & Kaplan 1989). Detta kunde vi identifiera som viktiga aspekter vid val av landskapsrum.

Analysen av landskapet är mer än bara en uppräkning av vad som finns i det. Snarare skulle landskapet kunna 
liknas vid en kalkyl där placering av innehållet värderas (Kaplan & Kaplan 1989). Bell (2012) beskriver det som 
att människan evolutionärt sett har behövt ’ligga steget före’. Vårt intresse ligger därför i att hela tiden förstå 
hur landskapet ter sig längre fram. Det innebär i sin tur att de sinnen som fungerar bra på avstånd (syn, hörsel 
och lukt) är dominerande för oss människor. Synen, det sinnet som bäst används för att tolka vad som sker 
härnäst ger oss därmed ett visuellt tänkande. Det medför dock att vi tenderar att inte ’stanna upp’ och bejaka 
det som finns rakt framför oss, nuet, utan att vi hela tiden strävar framåt, detta på bekostnad av en mer direkt 
sensorisk stimulans i form av smak och känsel (Bell 2012). Vi upplevde viljan att ständigt ta oss vidare under 
exkursionerna, men metoderna i arbetet hjälpte oss dock att utforska närmare och inte skynda oss igenom 
landskapet. 

Många av de rum som representeras i arbetet var komplexa miljöer samtidigt som de rymde en viss läsbarhet 
och harmoni. En sådan sammansättning kan liknas vid vad Kaplan och Kaplan (1989) menar utgör grunden för 
en positiv estetisk upplevelse. Under exkursionerna infann sig dessutom en ständig känsla av att vilja fortsätta 
utforska och vidga rummets gränser. Det stämmer överens med Kaplan och Kaplans (1989) teori som innebär 
att viss komplexitet tillsammans med mystik är viktigt för att vi ska finna vår omgivning tilltalande och vilja 
söka efter ytterligare information i ’rummet’. Bell (2012) betonar att vi, i och med att vi har behövt ’ligga steget 
före’, bryr oss om och uppmärksammar hur landskapet ter sig längre fram. Till följd av detta dominerar våra 
sinnen som fungerar bra på avstånd. Det tyder på att de rumsliga och visuella kvalitéerna är viktiga för oss vid 
interaktion med landskap, det i sin tur stärker valet av våra metoder. Detaljbilderna som metod hjälpte oss å 
andra sidan att ’stanna upp’ och bejaka kvalitéerna i vår omedelbara närhet.
 
Kosterhavet #03 är ett exempel på ett komplext rum som kändes påträngande. De små ’fönsterna’ med siktlinjer 
ut från rummet, blev i sammanhanget avgörande för att platsens rumslighet ändå uppskattades. Söderåsen #02 
och Muddus #01 är även de rum som innehöll förhållandevis hög komplexitet men var större och mer öppna 
i sin struktur. Troligtvis gjorde det att dessa rum var mer läsbara och kunde uppskattas i sin helhet. Trots en 
stor variation i form och textur i Söderåsen #03 var rummet inte för komplext. Färger som var utmärkande och 
begränsade till antalet kan har gjort att rummet uppnådde harmoni och således gav en positiv känsla istället för 
en ’överväldigande’ sådan. Strukturellt kan exempelvis Store Mosse #03 med sitt likartade trädskikt av endast 
en art tyckas sakna komplexitet. På detaljnivå fann vi å andra sidan en viss komplexitet i former, färger och 
texturer. Ett liknande resonemang går att föra för Kosterhavet #02 och Färnebofjärden #03. 
 
Che et al. (2018) menar att vissa former, proportioner och dimensioner attraherar oss mer än andra. Varelser 
med perceptuella och kognitiva förmågor verkar vara förprogrammerade att föredra vissa typer av utseenden 
och strukturer, medan avvikelser eller när någonting inte känns balanserat snabbt noteras. Dessa faktorer 
påverkar beteenden och val, till exempel hur länge något betraktas. Extra känsliga är vi enligt Che et al. (2018) 
när det kommer till symmetrier och regelbundna mönster, böjda former och ljusa färger, som alla är någonting 
generellt uppskattat. Nytta och mål utifrån nuvarande tillstånd är utgångspunkten som perceptionen vägs 
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emot och det som gynnar oss leder i sin tur till estetisk uppskattning. Detta menar Che et al. (2018) är ett tecken 
på att vi klassificerar saker och ting som ’vackra’ när de är bra för vår fortlevnad, det vill säga evolutionärt 
fördelaktigt. Symmetri är, förklarar Chatterjee (2014), en fitness-indikator. En symmetrisk (icke deformerad) 
frukt har lyckats stå emot parasitangrepp som den asymmetriska frukten bredvid inte klarade av, därför måste 
den symmetriska frukten vara friskare och en mer fördelaktig föda som inte utsätter oss för risken att bli sjuk. 
Symmetri kan alltså likställas med hälsa, överlevnad och därmed klassas som fördelaktigt för oss.
 
Treder (2010) belyser också att människans visuella uppfattning är känslig för just symmetri och att vi därmed 
kan upptäcka även små avvikelser. Symmetri kan förklaras som en geometrisk invarians där en struktur 
bevaras, något som genomsyrar naturen. Symmetri är enligt densamma en viktig komponent för den estetiska 
perceptionen och stimulansen, men även för funktionalitet (till exempel jämvikten hos ett objekt). Människan 
uppfattar framförallt den bilaterala symmetrin (spegelsymmetri, reflektion) men även rotationssymmetri 
(oförändrad trots rotation) och translationell symmetri (repetition). Växter har ofta flera symmetriaxlar som 
delar objektet i flera identiska om inte annat spegelinverterade delar. Treder (2010) fortsätter att beskriva 
bearbetning av symmetri som automatisk och undermedveten, men att den även kan kräva viss uppmärksamhet 
och medvetenhet kring fenomenet. Processen involverar gruppering och segmentering av miljön, där 
symmetriska konturer vanligen signalerar objekt och asymmetriska former signalerar mark. Trots att vissa 
andra visuella stimulin som färg eller regelbundenheter kan vara mer framträdande, utgör symmetrin ofta de 
rumsliga förhållandena. Rumsliga arrangemang som är symmetriska har visat sig vara tilltalande då det skapar 
en organiserad helhetsstruktur som är enkel att ta till sig (Treder 2010). Sett till våra landskapsrum känns den 
ovan beskrivna strukturen inte allt för främmande. Vid ett flertal tillfällen fann vi eller ’konstruerade mentalt’ 
en överordnad och relativt symmetrisk struktur. Exempel på detta var en tydlig inramning eller kontinuitet i ett 
bestånd. Det var inte förrän vi studerade rummet närmre som det tedde sig mer ’färgrikt’, vilket också skapade 
en balans mellan harmoni och komplexitet. 

Flera rum visade sig innehålla symmetriska förhållanden. Exempel på detta var ’portaler’ i Söderåsen #01, 
Kosterhavet #01 och Abisko #01, #03. Symmetriska yttre eller inre former fanns i till exempel Söderåsen #02, Store 
Mosse #03, Abisko #02 och Färnebofjärden #01. Vår kognitiva och perceptuella förmåga kunde också snabbt 
avgöra om något stack ut eller inte känns balanserat. I Kosterhavet #03 fann vi ett exempel på detta i tallarnas 
utseende och har vid reflektion i efterhand konstaterat att denna detalj drog till sig vår uppmärksamhet så 
mycket att vi nästan inte kommer ihåg några andra detaljer från rummet. Tallarnas grenar och stammar var så 
vindpinade och förvridna att de kändes deformerade i jämförelse med en ’vanlig’ tall. Denna företeelse tycktes 
forma rummet och därför även vår upplevelse av detsamma. Detta gav ett mystiskt uttryck och en känsla som 
vi tilltalades av.

Som en parantes till vad som tidigare berört symmetri vill vi också nämna det som Snapper et al. (2015) har 
kommit fram till – att vi generellt är bättre än vad vi tror på att utläsa till synes abstrakta mönster och linjer och 
att hjärnan läser av dessa även om vi inte alltid upplever det. Samma författare hävdar och exemplifierar detta 
genom att beskriva en studie där de tillfrågade ombads att avgöra huruvida en abstrakt målning var framställd 
av en konstnär, ett barn eller en apa. Resultatet visade att inte bara de som var konstintresserade eller neutralt 
inställda till konsten, utan även de som ansåg att ”my kid could have done that” (Snapper et al. 2015, s. 163) i en 
utsträckning betydligt högre än slumpen kunde urskilja vilket av konstverken som var ’äkta’ om denna ställdes 
inför ett val mellan tre liknande tavlor. Snapper et al. (2015) summerar detta med att vi ser betydligt mer än vi 
tror att vi gör och att människan är bättre än man kanske kan tro på att se intentioner omedvetet. 

I Kosterhavets nationalpark tycker vi oss i efterhand inte kunna hitta några rum som tydligt relaterar till de 
strukturella beskrivningarna i de evolutionära teorierna. Vid reflektion kring detta har vi spekulerat kring 
huruvida det beror på vattnets ständiga och påtagliga närvaro, men även vilken roll vegetation spelar för 
uppbyggnaden av strukturer som relaterar till de nämnda teorierna. Rummen i Kosterhavets karga landskap 

gav andra estetiska intryck än de vi fick i de lummigare rummen i de andra typerna av naturlandskap. Vår känsla 
är att vatten bidrar och förändrar intrycken mer än andra landskapselement och detta stärks av att vi kände 
liknande känslor i Abisko #03, som även det är ett rum med påtaglig närvaro av vatten i rummets absoluta 
närhet och nivå. Vatten kan enligt Nasar och Li (2004) bland annat genom sin reflekterande förmåga förstärka 
omkringliggande vegetation, himmel och topografiska element. En annan tanke som slog oss var – kanske är 
det så att närvaron av vatten på ett omedvetet sätt stillar ett av våra grundläggande biologiska behov och 
att det är därför vi dras till det? Appleton (1975) beskrev det tidigare som en spontan och estetisk reaktion i 
förhållande till föredraget habitat.

UPPLEVELSEN OM FÖRSTÅNDET FÅR BESTÄMMA
Estetisk uppskattning kan uppnås genom förståelse för landskapets kvalitéer bortom ett ’attraktivt yttre’. 
Den kognitiva process som handlar om att förstå och reflektera kring sin omgivning kallar vi i detta arbete för 
förståndet. Hur vi värderar och uppskattar ett landskap är starkt kopplat till kunskap och hur vi kan resonera 
och föra ett moraliskt resonemang kring landskapet i fråga. Förståndet kan ge upphov till och berika en estetisk 
upplevelse och i denna del av kapitlet beskriver vi och exemplifierar detta. 
 
Bell (2012) menar att förståelsen för underliggande processer och formationer i landskapet kan berika den 
visuella upplevelsen. Samma författare menar att vi kan finna ett landskap estetiskt givande även om vi inte 
tycker att det är attraktivt, detta skulle i så fall bygga på en förståelse för landskapet i fråga. Nohl (2001) 
beskriver att tidigare erfarenhet och kunskap innebär att information kan tydas från olika kännetecken i 
landskapet och avslöja det som vi inte kan se med ’blotta ögat’. Bell (2012) beskriver att denna förståelse leder 
till en intellektuellt upplevd uppskattning snarare än en visuell. Densamma menar att det går att identifiera 
estetiska kvalitéer i landskap i flera olika nivåer och att en initial visuell attraktion är den grundare av dem, 
medan den intellektuella tillfredsställelsen ligger på ett djupare och mer reflekterande plan.

Även Carlson (2004) menar att den estetiska upplevelsen och uppskattningen av landskapet grundas i ett 
kognitivt förhållningssätt som tar hänsyn till naturhistoria och vetenskaplig kunskap om miljön. Parsons (2002) 
argumenterar också för att estetisk uppskattning i förhållande till naturlandskap bör ske i relation till kunskap 
och vetenskap om biologiska, ekologiska och geologiska värden och processer, för att enligt Carlson (2004) – 
förbättra och fördjupa den estetiska upplevelsen och  landskapssynen. Det är i sin tur enligt Parsons (2002) att 
uppskatta naturen på ’dess egna villkor’. Gobster (1999) menar att det uppstår en djupare, mer intellektuell och 
aktiv relation med landskapet vid indirekt kunskapsbaserad och multisensorisk interaktion. Detta breddar i sin 
tur synen på vad en estetisk upplevelse innebär. Lämpad estetisk uppskattning av naturen som ser naturen för 
vad den är, ’dess verkliga natur’, anses alltså ske när vi grundar vår estetiska bedömning på ett kognitivistiskt 
och kunskapsorienterat resonemang bortom det rent perceptuella, direkta och emotionella (Gobster 1999). 

Carlson (2000) anser att vetenskap och historia är den mest lämpade guidningen till naturlandskap och att det 
estetiska i dessa landskap ska analyseras kognitivt och opartiskt med hjälp av kunskap, konceptualisering och 
kategoriseringar för att sedan värderas utifrån detta. Vidare menar Carlson (2000) att estetisk uppskattning av 
landskap baserade på vetenskap tar på ett nödvändigt sätt avstånd från personliga åsikter. Samma författare 
hävdar bestämt att lämplig, korrekt och sann estetisk uppskattning bör guidas av och bygga på denna kunskap. I 
och med detta menar densamma indirekt att estetisk uppskattning som inte byggs av vetenskap i så fall är något 
av motsatserna. Carlson (2000) utvecklar sitt resonemang och menar att icke vetenskapliga bedömningar är 
begränsade till perception av det som endast befinner sig i periferin av estetisk uppskattning, till exempel det 
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rent visuella. Densamma anser att det perifera är mindre viktigt för upplevelsen och bedömningar av estetiska 
värden och kvalitéer. Carlson (2000) sammanfattar att kunskap om de specifika landskapens strukturer ger 
ramar för och kan visa signifikanta estetiska värden i det utpekade landskapet. Samma författare förtydligar 
att kunskap om vad vi beskådar kan fördjupa och förbättra den estetiska upplevelsen, medan brist på kunskap 
kan omöjliggöra en korrekt upplevelse som avslöjar naturens ’äkta’ estetiska värden. Carlson (2009) påpekar 
att på samma vis som konsthistoria och konstkritik kan få en att uppskatta ett verk på ett rättvist sätt, kan 
naturhistorisk kunskap få oss att uppleva landskap på ett lämpligt vis. Därför är naturhistoria också, likt 
naturvetenskap, en viktig del i att kunna utläsa och förstå landskapets estetiska kvalitéer. Genom att på djupet 
förstå ett landskap kan den initiala tanken om huruvida det är vackert eller ej överbryggas av kunskap. 

I Store Mosse #01, som låg precis på kanten där den ’vanliga’ skogen mötte högmossen, blev upplevelsen av 
rummet en speciell sådan. Rummet valdes till stor del på grund av fascination och kunskap om hur en mosse 
bildas och är uppbyggd, det gjorde att vi inte bara såg en sluttning utan faktiskt såg den exakta gränsen där 
laggkärret slutar och högmossen reser sig ur det omgivande landskapet. Kosterhavet #02 hade intressanta spår 
från den senaste istiden så som jättegrytor men även klapperstensfält som skymtandes längre bort. Innan vi fann 
rummet hade vi läst om dessa geologiska processer. Kanske var det också en av anledningarna till att vi stannade 
vid just det rummet. I Färnebofjärdens nationalpark påverkades vårt sökande efter typiska karaktärsdrag (för 
landskapet) av vetskapen om att ”Nedre Dalälvens lopp sammanfaller med den biologiska norrlandsgränsen 
som kallas Limes Norrlandicus. Här möter norrländsk myrmark och barrskog den sydsvenska lövskogen med 
inslag av ädla lövträd som ek, lind och hassel. Nord- och sydsvenska växter och djur trivs här sida vid sida, vilket 
bidrar till att området är ovanligt artrikt [...] Här i Nedre Dalälven svämmar älven över regelbundet och breder 
ut sig över stora ytor. Översvämningarna har skapat speciella livsmiljöer för många olika växter och djur. Den 
vidsträckta Färnebofjärden kantas av älvängar, svämskog, forsar och gammelskog.” (Naturvårdsverket 2018, s. 
2), gjorde att vi redan innan besöket till Färnebofjärdens nationalpark fann det ’vackert’. Väl på plats tyckte vi 
oss finna många estetiska kvalitéer, upplevelser som troligtvis färgades av kunskapen om dessa naturvärden. 

Moraliskt övervägande kan ha betydelse inom estetiken. Att uppskatta något som estetiskt trots att det står i 
konflikt med vår moral och etik är möjligt, men det kan också innebära att vår estetiska upplevelse omvärderas. 
Foster (1992) nämner att estetiska kvalitéerna bör vara i harmoni med våra moraliska värderingar för att vi 
ska nå en genuin och positiv estetisk upplevelse. Det kan ses som motsägelsefullt att vi accepterar något som 
strider mot våra etiska värderingar. Brady (2003) menar å andra sidan att det är viktigt att skilja på estetiska och 
moraliska värden. De fysiska estetiska egenskaperna är trots allt fortfarande desamma trots kunskap om dess 
eventuella ’omoraliska’ inverkan.

Leopold (1949) förespråkar att estetiska landskapsvärden är sammanflätade med ekologisk stabilitet och 
integritet, detta betyder således att estetik (environmental aesthetics) är starkt kopplad till etik (environmental 
ethics). Emellertid, ”The important philosophical question is the extent to which such appreciation is still 
aesthetic in any meaningful sense of that term. Have we moved from an aesthetic to an ethical perspective on 
nature?” (Crawford 2004, s. 309). Leopold (1949) menar dock att vi i ett initialt skede utgår från upplevelsen 
av naturens yttre egenskaper, för att efterhand fördjupa vårt seende för att kunna ’se’ de estetiska kvalitéerna 
bortom ’naturens ansikte’. Gobster (2010) beskriver vikten av att kritiskt kunna granska ’natursköna’ landskap 
och menar att en förståelse för underliggande estetiska värden, som kanske inte är direkt uppenbara, tyvärr 
inte är självklara vid värderingar av landskapens estetiska kvalitéer. Densamma beskriver vidare hur viktigt 
det är att inte stanna vid de omedelbara intrycken utan att istället söka ytterligare information om landskapet 
bortom perceptuella faktorer. 

Gobster et al. (2007) menar att synen på landskapet kan förändras när man lär sig mer om det. I och med detta 
skulle en djupare kunskap kunna skapa en mer bestående uppskattning (Gobster 2010). Gobster et al. (2007) 
lyfter framförallt förståelse för ekologiska processer som bidragande faktor till en djupare estetisk upplevelse. 

Landskap som är ekologiskt ’hälsosamma’ blir således önskvärt ur estetisk mått. Samma författare poängterar 
dock att flera olika omständigheter, såsom kulturell kontext, påverkar om ett landskap anses vara ’naturligt’ 
eller inte. 

De resonemang som Carlson (2004) och Gobster et al. (2007) för kring hur en estetisk upplevelse kan berikas 
med hjälp av kunskap kring landskapet och dess naturhistoriska och ekologiska processer stämmer för våra 
upplevelser. Landskapet i Muddus nationalpark, ett obrukat skogs- och myrlandskap med fallna träd och grenar, 
brandfält,och särpräglade landformationer, är för vår del ett bra exempel på detta och där sådana processer 
var ständigt närvarande. Dessa naturliga processer där förfall och död tillåts, kanske till synes inte är det mest 
estetiskt tilltalande, men förståelsen för betydelsen av detta gör landskapet tilltalande. Huruvida detta bör 
klassas som en estetisk upplevelse eller ej tål att diskuteras. Trots förståelse och acceptans för ekologiska 
processer kan en finna att det inte överensstämmer med ens preferenser och perceptuella intryck. Frågan 
är vart vi ska dra gränsen i en diskussion kring estetiska värden. När handlar den egentligen andra värden? 
Behöver estetiska värden ha en koppling till det perceptuella? Vi kanske kan skilja på estetiska värden och en 
estetisk upplevelse, eller behöver de estetiska värdena kunna upplevas som sådana för att vara just estetiska?

Det går också att resonera kring vilken kunskap som vi egentligen behöver besitta. Saito (1998) diskuterar 
vilken typ av kunskap som faktisk är nödvändig för att kunna identifiera estetiska kvalitéer. Densamma menar 
att även vetenskap kan behöva stödjas för att kunna appliceras. Uråldriga traditioner, sägner och kultur kan 
förklara fenomen i landskap och hur dessa framkommit eller formats. Saito (1998) menar att det inte bara krävs 
intellektuell förmåga för att kunna förstå landskap, utan även moralisk och emotionell begåvning. Samma 
författare menar också att vetenskap inte är frikopplad från kulturella inslag och att vetenskapen i sig kan 
distrahera oss i jakten på estetiska upplevelser. Den kan också få oss att inte känna av vår initiala och sensoriska 
reaktion. Saito (1998) understryker att perceptuella kvalitéer och tidigare erfarenheter är av yttersta vikt, men 
att landskapens och naturens egenvärde, de moraliska aspekterna, inte får ignoreras. Saito (1998) hävdar 
därmed att vetenskapen ensam inte kan likställas med vad som är en korrekt estetisk uppskattning eller ge svar 
på hur vi bör förhålla oss till vår upplevelse. 

Det kan betraktas som elitistiskt och exkluderande att påstå att en djupare estetisk upplevelse endast kan 
uppnås genom att vi har kunskap om landskapets biologiska, ekologiska och geologisk processer. Vetenskaplig 
kunskap kan ha en betydelsefull roll när vi interagerar med naturlandskap, men att kräva att vi alla ska besitta 
sådana kunskaper kan bli svårt att uppnå i praktiken. Påstår vi att dessa intellektuella insikter är mer värdefulla 
än är andra insikter riskerar vi att förringa estetiska upplevelser som till större del bygger på perceptuella 
intryck och känslor. En stark sinnlig eller emotionell upplevelse trots avsaknad av kunskap om landskapet kan 
visa sig påverka oss mer än vi tror. Att säga att en sådan upplevelse inte är lika mycket värd, är som att påstå att 
vi människor enbart styrs av kognitiva tankar som utesluter våra sinnen och känslor. 

Våra känslor inför ett landskap och vår förmåga att föreställa sig hur till exempel ett landskap bildats kan 
påverka dimensionerna av den estetiska upplevelsen. Denna del av kapitlet redogör för hur våra känslor och 
föreställningar formar upplevelsen av det vi ser rakt framför oss vid interaktion med ett landskap.

Brady (1998) menar att rationella och kunskapsbaserade resonemang kan underminera naturens mystik. Det 
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innebär att vi riskerar att skiljas från de känslor som naturen är benägen att få oss att känna. Chatterjee (2014) 
beskriver vår så kallade ’känslohjärna’, det limbiska systemet som är en del av vårt centrala nervsystem. I det 
limbiska systemet ingår bland annat amygdala som är den del i hjärnan som sammankopplar perception och 
känslor för att i nästa led signalera vad reaktionen av detta ska bli. Amygdala är främst kopplad till negativa 
känslor, till exempel fenomenet fight or flight, som yttrar sig i form av stress, rädsla och ångest (Chatterjee 
2014). Nanda et al. (2013) beskriver att man genom att mäta hjärnans aktivitet och identifiera signalerna från 
den, har kunnat påvisa att amygdala reagerar avsevärt mycket starkare på skarpa och strikta linjer än mjuka 
och böljande linjer – med ett påslag av stresshormon som direkt resultat. Vi tänker att detta delvis skulle kunna 
förklara varför brutala landformationer som till exempel stup och klippor kan framkalla obehagskänslor. I 
relation till detta  upplever vi också att obehag är mer relaterbart än det som upplevs behagligt, helt enkelt att 
obehagliga känslor är enklare att förklara, förstå och relatera till.

Naturens expressiva uttryck, sett till känslor och stämning, påverkar de bilder vi förmår att föreställa oss, 
vårt sinnestillstånd och de känslor vi tillskriver naturen (Brady 2003). Howarth (1995) förtydligar att det inte 
innebär att landskapet i sig har känslor, utan att dess atmosfär påverkar vad vi känner och således den estetiska 
upplevelsen. Våran egen sinnesstämning kan dock göra att vi söker efter en viss atmosfär i landskapet, en 
stämning som speglar det vi redan känner inombords (Howarth 1995). Om landskapet tillskrivs känslor som 
helt färgas av personliga och projicerade känslor, som inte alls beror på landskapets sensoriska uttryck eller 
inbäddade historia, kan upplevelsen och vår bild av landskapet dock anses orättvis gentemot densamma 
(Brady 2003). Det kan också enligt samma författare göra det svårt att sätta sig in i vad andra skulle kunna 
tänkas känna i samma situation. Vi tyckte oss uppleva hur naturens stämning förkroppsligades genom att dess 
kvalitéer reflekterades i oss själva snarare än att vi applicerade våra egna känslor på naturen. Detta blev tydligt 
när vi var trötta eller frustrerade efter hårda strapatser men ändå kunde bli hänförda av ett rum vi precis funnit. 
Det var således inte svårt att särskilja våra personliga känslor och sinnestillstånd från de intryck som rummen 
gav oss när vi tillät rummen att ta plats inom oss. Tilläggas bör också att vi kanske, i och med vår uppgift och 
utbildning, hade lättare att hänge oss åt upplevelsen. Även om känslor kan vara universella kan vi i och med 
detta ha haft en kortare väg till våra känslor än vad vi kanske skulle ha haft med en annan utgångspunkt. Vi 
upplevde likt vad Bell (2012) antyder – att de känslor som landskapet ger upphov till delvis färgas av personliga 
föreställningar. En plats kan upplevas intim och fridfull för en person men samtidigt klaustrofobisk och orolig 
för en annan. Det tyder på att det finns en mångfald av landskapsupplevelser och känslor inför densamma, 
en rikedom som vi anser bör omfamnas. Budd (2000) pekar på problematiken med att konstituera ’korrekta’ 
koncept som kategoriserar och begränsar vilka egenskaper som är lämpliga att uppmärksamma vid estetisk 
uppskattning av naturlandskap. Densamma menar att det inte bör finnas ett enda rätt sätt att se på naturens 
estetiska kvalitéer då naturens uttryck är outtömliga och relativa i relation till en specifik situation. 

Carroll (1993) menar att människors känslor inför naturen ofta överensstämmer om de utgår från det som 
landskapets utformning väcker inom oss. Som hur ett bergs storlek eller ett vattenfalls kraftfulla uttryck många 

gånger upplevs grandiost och exalterande, vilket framkallar liknande känslor människor emellan. Carroll (1993) 
nämner dock att våra övertygelser, tankar och hur vi i regel uppmärksammar vår omgivning underbygger våra 
känslor. Därmed måste vi ifrågasätta hur vårt känslomässiga tillstånd påverkar vår estetiska upplevelse och 
utröna om våra känslor är lämpliga för den givna situationen. Generellt sett så riktas våra känslor på ett sätt 
som talar om för oss vad som är rimligt att känna eller inte. Att vi till exempel känner rädsla när vi går för nära 
en bergskant är lämpligt på så sätt att det hindrar oss från att falla ner för kanten (Carroll 1993). Bell (2012) 
poängterar att det inte är ovanligt, sett till de proportioner, strukturer och karaktärer som naturen besitter, att 
de känslor som framkallas många gånger delas med andra.

Vi upplevde ofta att vi kände liknande känslor kring strukturer och proportioner när vi interagerade med 
rummen och landskapen. Vi konstaterade dock att vi reagerade olika och uppmärksammade olika saker i 
landskapsrummen och att våra känslor inför dessa tedde sig olika. Detta var för oss emellertid en styrka, då det 
fick oss att uppmärksamma den andres känslor och förklara våra egna. En av oss dras till den skräckblandade 
förtjusningen, det sublima*, medan den andra håller sig därifrån och istället uppmärksammar vad som är 
skört och subtilt, det vackra**. Vi kan också konstatera att våra estetiska upplevelser delvis byggs upp på 
olika sätt. Fascinationen kring nuet och det direkt perceptuella är dominant för en av oss, medan detaljer och 
föreställningen av landskapets uppbyggnad och bildande fascinerar den andre. Därmed inte sagt att vi inte kan 
förstå hur eller varför den andre känner och reagerar som den gör. I och med detta kan vi dra slutsatsen att vi 
känner liknande känslor inför landskapen som helhet, men att våra estetiska upplevelser kanske ändå skiljer 
sig. En närvaro i nuet och en mer direkt perception skulle i vårt fall kunna kopplas till det sublima, där rummet 
existerar här och nu – och inte existerar på samma vis när man går därifrån. Detta skulle i så fall kunna förklara 
varför en av oss kände vemod när vi skulle lämna rummet. I Söderåsen #02 framkallades en känsla av frihet 
och närvaro i nuet för en av oss, när stupet uppenbarade sig framför dennes fötter. Den kroppsliga känslan var 
starkt dominerande och upplevelsen att vara mellan himmel och jord fick denne att glömma bort allt annat och 
bli ett med naturen. En känsla som man inte känner varje dag. Det blev också påtagligt att man kom närmare 
sig själv genom att behöva lita på sinnenas förmåga och kroppens kontroll. Föreställningsförmågan skulle 
istället i detta fall kunna kopplas till det vackra, där vetskapen om och känslan kring att rummet kommer att 
fortsätta existera, även om man inte är där, gör att vemodet uteblir eftersom att rummet fortsätter existera 
i medvetandet. I exemplet Söderåsen #02 fångade lingonblommor uppmärksamheten för en av oss. Initialt 
kan dessa oansenliga blommor uppskattas för dess vackra färg och form, som ett ting. Vid närmare eftertanke 
kan dessa blommor förnimma många andra tankar och känslor. Föreställningen av att dessa knoppar ska 
slå ut, pollineras, producera ett bär för att sedan falla av, förmultna och kanske bli en ny lingonplanta gör 
att den lilla rosa knoppen blir mer än bara ett ting och får en helt annan innebörd. Såhär i efterhand kan det 
konstateras att dessa lingonblommor är det starkaste minnet från rummet för en av oss och att minnet av dem 
frambringar känslan i rummet flera månader senare. Dessa två väldigt olika upplevelser kastar ljus på både 
sinnesförnimmelsernas, känslornas och föreställningsförmågans betydelse vid estetiska upplevelser.

De sublima associeras med något som verkar ’större än oss 
själva’ och något som utmanar vår föreställningsförmåga 
genom att vara svårt att ta in. Storheten, krafterna och 
’oändligheten’ i naturen gör att vi upplever skräckblandad 
förtjusning. Denna exalterade känsla frambringar 
uppskattning i den mån situationen inte utgör ’verklig’ fara. 
Trots att vi känner oss små inför naturen blir vi underhållna 
av dess förrädiska karaktär och tillfredsställda av tanken 
på att vi ’bemästrat’ eventuella faror och utmaningar. 
(Ginsborg 2019)

* Det vackra innebär enligt Kants filosofi att vi uppskattar 
’tingets’ perceptuella egenskaper genom att vi får en 
omedelbar känsla av pleasure – en känsla som inte 
grundar sig i logiska reflektioner eller egenintressen. Det 
innebär således att det inte finns några förutbestämda 
kriterier på vad som är vackert eller inte, men att det i 
många fall innebär att vi med harmoni kan ’greppa’ 
det vi upplever på ett mer eller mindre fullkomligt vis. 
(Ginsborg 2019)
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Ytterligare exempel på det sublima är när vi gick närmare fjället och blickade upp längs fjällväggen i Abisko 
#02, när vi befann oss i gränslandet mellan fast mark och vatten i Kosterhavet #01 och Färnebofjärden #03, 
när vi kände oss skyddade på en ’ö’ i ett i övrigt osäkert landskap i Store Mosse #02 och när vi inte kunde 
ana rummets kant i Muddus #02. Några fler exempel på det vackra är när vi låg i tältet och blickade ut över 
kalfjället i midnattssolens sken och upplevde det stora rummets tystnad i Abisko #02, hur vi kände att vi kom 
närmare molnen när de speglades i vattnet i Kosterhavet #02, hur vi följde tuvullens ax som svävade med 
vinden i eftermiddagssolens sken i Store Mosse #03 eller när vi fick kontakt med en hasselmus i Söderåsen 
#01, en sidensvans i Abisko #03 och maneter i Kosterhavet #01. I flera fall är det dock svårt att veta om vi det 
vi finner estetisk tilltalande är oberoende av kognitiva resonemang. Upplevelsen av ett bävergnagt träd, en 
häxkvast, dvärgbjörk, lummer och pors är alla exempel som vi fann ’vackra’, men kanske berodde det på att 
vi sällan kommer i kontakt med dessa och är medvetna om att de är sällsynta. Ett annat exempel är att vi flera 
gånger fann oss själva beundra björkens näver, men om denna uppskattning egentligen grundades i vetskapen 
om lenticellernas funktion har vi inget tydligt svar på.

Ulrich (1983) benämner känslor som ytterst väsentliga vid estetisk respons. De hjälper till att motivera valet 
att undvika eller att appropriera en plats. Impulsen att uppskatta eller förkasta sker enligt samma författare 
tidigt i det perceptiva mötet, innan kognitiv bearbetning. Det resonabla tänkandet kan å andra sidan modifiera 
den estetiska upplevelsen, men det går inte att undgå att den färgas av vår direkta emotionella respons. Vi kan 
känna igen oss i det resonemang som Ulrich (1983) för. Generellt var det en tydlig impuls som styrde oss till 
rummet. I vissa fall krävdes dock en mer djupgående diskussion kring rummets estetiska kvalitéer redan från 
början, då vi initialt kunde känna oss osäkra på ett rum. Det gjorde att fler rum förkastades men också att några 
rum trots denna osäkerhet blev ’utvalda’, då vi vid eftertanke blev medvetna om dess estetiska kvalitéer. Det 
kan i sin tur peka på att perception och känslor inte är det enda som avgör vår estetiska uppskattning. Store 
Mosse #03 och Muddus #03 är exempel på rum som vi till en början kände oss osäkra på men som växte vid 
vidare utforskande och diskussion.

Carroll (1993) betonar att vår estetiska respons inte begränsas till en ’ytlig’ och ’naturskön’ vy, utan till en 
djupare, multisensorisk och emotionell upplevelse. Vidare menar densamma att en estetisk upplevelse 
som bygger på känslor utan att vara grundad i vetenskaplig eller historisk kunskap likväl är ett viktigt och 
lämpligt sätt att uppskatta naturen. Naturen har ett sätt att beröra oss genom att den instinktivt fångar vår 
uppmärksamhet och ramar in sig själv. Det är inte bara känslan av nöje och behag som är en del av vår estetiska 
uppskattning, utan alla möjliga känslor (Carroll 1993). Vi fick i flera fall starka känslor för rummen trots att de 
varken var spektakulära eller praktiska. Trots att dessa känslor inte alltid var positiva kunde vi finna rummen 
tilltalande. Det indikerar att estetik inte begränsas till om något är ’fint eller fult’, utan berör alla våra sinnen 
och emotionella respons. 

Både Godlovitch (1994) och Carroll (1993) kastar ljus på att vår estetiska uppskattning, i den mening då den berör 

oss, är lika ’korrekt’ trots felaktig kunskap om ett fenomen eller ett objekt i landskapet. Att inte erkänna dessa 
upplevelser kan, enligt samma författare, uppfattas som arrogant. Hettinger (2008) håller med, om, men med 
betoning på om, den för upplevelsen bristande men faktiska kunskapen inte har något av omfattande betydelse 
att sätta emot. Det vill säga att vår estetiska bedömning som bygger på känslor kan behöva omvärderas om 
den visar sig ha negativ inverkan på landskapet. Hepburn (1996) menar å andra sidan att vi eftersträvar att 
uppleva naturen för vad den ’verkligen är’. Det innebär att vi inte till fullo tar till oss av en estetisk upplevelse 
när vi blir medvetna om att våra sinnen har misstolkat naturens framställning. Vi kan till en början tyckas 
uppskatta ett stort bergsområde i fjärran, tills dess att vi upptäcker att det vi egentligen beskådat var ett 
massivt moln. Eftersom upplevelsen visade sig vara skenbar blir det svårt att gå tillbaka till den initiala estetiska 
uppskattningen (Hepburn 1996). Trots detta menar dock densamma att många av våra estetiska upplevelser 
som värderas högt och ger oss sensoriskt behag ter sig på detta obeständiga och oåterkalleliga vis.

I det tidigare exemplet med lingonblomman framträdde känslorna baserat på kunskapen om att det faktiskt 
var lingon. Det fanns en viss tveksamhet kring detta, då knopparna var väldigt rosa. Om växten inte hade 
kunnat artbestämmas hade upplevelsen kanske inte blivit lika djup, men den hade fortfarande existerat. 
Detsamma gäller även om lingonriset felaktigt hade blivit identifierat som något annat. Eftersom att den 
estetiska upplevelsen är initial kommer den att uppträda vare sig vi har rätt information eller inte, förutsatt 
att vi tilltalas av det vi ser. Om lingon däremot sedan skulle ha beskrivits som en farlig eller invasiv art hade 
dock den estetiska uppskattningen kunnat förändrats. Detsamma skulle kunna tänkas gälla för den känsla som 
uppstod vid klippkanten som nämndes tidigare. Om personen som upplevdes befinna sig mellan himmel och 
jord skulle ha upptäckt att det nedanför det upplevda stupet fanns en till avsats som eliminerade eventuella 
risker skulle den skräckblandade förtjusningen snabbt brytas och den estetiska upplevelsen bli svår att ta till 
sig. Det kan alltså finnas en skillnad på en förbättrad estetisk syn och en berikad estetisk syn, en skillnad på att 
fördjupa sin kunskap eller att fördjupa sin reflektionsförmåga. Hepburn (1966) förklarar att förändringar i det 
vi upplever, eller att vi får ta del av ny information om ett objekt eller fenomen kan addera värde. Men det kan 
också utarma den estetiska upplevelsen och innebära förlorad kontakt med den perceptuella världen. Man kan 
välja att bortse från denna nya kunskap men kan inte undkomma att den estetiska upplevelsen troligtvis aldrig 
igen blir densamma (Hepburn 1966). 
 
Hepburn (1966) resonerar också kring hur vi blir medvetna om ett fenomen och kommer fram till att det 
inte är förrän vi upplever det, som vi begriper det. Upplever det, i den mening att vi genom perception eller 
föreställningsförmåga närmar oss det. Ta molnen som exempel, för att (utan fysisk närhet) förstå dess storlek 
kan vi tänka oss in i hur det skulle vara att, bokstavligen, sväva bland molnen när vi betraktar dem. Eller tar 
hjälp av liknande imaginära och metaforiska bilder som anspelar på molnens dimensioner. Det är på så vis inte 
vetskapen om molnets faktiska och beräknade storlek eller densitet som får det att bli en del av den estetiska 
upplevelsen, utan vårt sätt att ’sätta oss in i’ fenomenet (Hepburn 1966). Ett sådant synsätt kan validera 
våra estetiska upplevelser trots att kunskap om fenomenet saknas. Vid ett flertal tillfällen blev vi hänförda 
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av något som vi egentligen inte visste så mycket om. Som exempel gav Söderåsen #03 sken om att en otrolig 
kraft hade skapat rummet. Trots att vi saknade kunskap om när och exakt hur, påverkades vi starkt av rummet 
när vi ’satte oss in i’ krafterna som vi tycktes kunna känna av. Hepburn (1996) lyfter därmed också att den 
estetiska uppskattningen kan inkludera sådant som vi inte direkt uppfattar med våra sinnen, det vill säga den 
mer abstrakta helhetsupplevelsen bortom den fysiska, konkreta och sensoriska sfären. Vi reflekterar över och 
försöker komma underfund med naturens expressiva kvalitéer och karaktär, ”[...] as expressions we read on the 
’face of nature’ [...]” (Hepburn 1996, s. 197), framförallt när energin, storleken eller mystiken är överväldigande. 
Det innebär, till exempel att när vi ser ett stort och mörkt moln i horisonten kan vi också känna av naturens 
förgänglighet och oändlighet (Hepburn 1996).
 
Vår föreställningsförmåga ger oss också möjligheten att enklare uppfatta motsägelsefulla kvalitéer som kan vara 
närvarande (Hepburn 1996). Något kan enligt samma författare vara helt stilla, men genom våra föreställningar 
kan detta något samtidigt ge sken av de krafter som finns inbäddade i dess, till exempel, geologiska historia. 
Detta kan förklara varför rasbranterna i Söderåsen #03, som skapats av frostsprängningar, kan tyckas hänförande 
när man lever sig in i hur ett aktivt ras skulle kunna se ut. En betydelsefull källa till estetisk uppskattning är 
just naturens många skepnader som ter sig  motstridiga, där stillhet och livfullhet kan vara närvarande på 
samma gång (Hepburn 1996). Ökad dramatik behöver alltså inte betyda minskad kontemplativitet. Något som 
uppfattas som stabilt kan en gång ha varit i full rörelse eller inneha kapaciteten att återuppta ett sådant rörligt 
tillstånd (Hepburn 1996). Resonemang likt detta speglas och tar sig uttryck i våra karaktärsdiagram. Brady 
(2003) beskriver det som att denna berättande dimension av vår föreställningsförmåga förmår att ge liv åt det 
förgångna, få oss att själva ’sätta oss in i’ objektet eller situationen och på så vis möjliggöra att komma närmare 
landskapets inbäddade estetiska kvalitéer och få en känsla för dess ursprung, temporalitet och sammanhang. 
Hepburn (1966) och Brady (2003) nämner därtill att vi också kan fördjupa våra insikter om landskapet när vi på 
ett mer lättsamt vis liknar objekt och fenomen vid andra ’ting’ som på ett eller annat vis relaterar till varandra 
och gör att vi lättare kan ta till oss dess berättelse. 
 
Brady (2003) menar att vi genom att se världen ur ett par imaginära glasögon kan utveckla vår förmåga att på ett 
poetiskt vis beskriva estetiska kvalitéer som sträcker sig bortom de rent perceptuella intrycken. När vi använder 
oss av associativa och metaforiska beskrivningar som urskiljer estetiska kvalitéer kan föreställningsförmågan 
hjälpa oss att få bättre förståelse för ett objektets eller fenomenets karaktär (Brady 2003). Trots att vi med 
hjälp av vår föreställningsförmåga kan ’nå bortom’ det givna och direkt uppenbara vägleds denna förmåga 
enligt densamma av vår perceptuella uppfattning och är därmed (i varierad utsträckning) bunden till objektets 
eller fenomenets perceptuella kvalitéer. Vår föreställningsförmåga kan däremot berika, vidga och fördjupa det 
estetiska utforskandet och skänka ytterligare mening till landskapet (Brady 2003). Brady (1998) exemplifiera 
detta genom att beskriva hur vi genom att föreställa oss andra faktorer än de vi ser på en plats i ögonblicket 
kan uppskatta någonting ännu mera, till exempel hur en oansenlig blomma i ett kargt och bistert landskap 
kan upphöjas till någonting iögonfallande vackert när vi sätter oss in i hur det är att faktiskt leva i en sådan 
tuff miljö som sådan. Brady (1998) menar att detta är en osynlig men avgörande aktivitet vid upplevelsen 
av naturlandskap. Denna förmåga kan också hjälpa oss att ’fylla i’ och få oss att greppa helheten när våra 
förnimmande intryck inte tar oss längre, ett exempel som Brady (2003) nämner är att vi genom att projicera 
geometriska former på landskapet finner underliggande mönster och strukturer, något som vi tyckte oss göra 
när vi skapade de scematiska rumsanalyserna. Ett annat av Bradys (2003) exempel är att vi också försöker att 
föreställa oss vad som finns längre fram i landskapet, det som vi för stunden endast kan ana.

Brady (1998) menar att föreställningsförmåga bortom vetenskapen är viktigt inom estetiken och beskriver 
samtidigt att sådan kunskap kan hämma en estetisk upplevelse, då man söker efter förklaringar istället för att 
acceptera upplevelsen och känslan som uppstår av den. När vi tog reda på vad vi kunde förvänta oss att påträffa 
i landskapet fann vi oss aningen besvikna när vi inte fann dessa kvalitéer. Det kan i sin tur ha gjort att vi gick 
miste om flera potentiella estetisk upplevelser, likväl som det kan ha påverkat hur vi kände inför rummen. Ett 

exempel är då vi inte lyckades ta oss till de riktigt stora tallarna i Muddus nationalpark. Det gjorde att vi inte 
fullt ut uppskattade de trädbestånd som vi faktiskt upplevde. Ett flertal gånger kunde även vi finna oss själva 
’jaga’ efter, för landskapstypen, specifika eller unika karaktärsdrag. Flera gånger visade det sig dock att rum 
med sådana egenskaper inte var de rum som var de mest intressanta utifrån rumsliga och visuella kvalitéer. 
Genom att istället låta oss styras av våra känslor och sinnesförnimmelser upptäckte vi rum som vi inte hade 
kunnat tänka oss att vi skulle uppskatta. 

Föreställningsförmågan är enligt Brady (2003) varken godtycklig, oförutsägbar eller eftergiven mot våra 
personliga idéer, utan den är lyhörd för vad naturen försöker berätta för oss. Vi är enligt densamma medvetna 
om att det som vi föreställer oss inte behöver stämma överens med verkligheten. Föreställningsförmågan 
skiljer sig dock från fantasin då den på ett eller annat vis förhåller sig till vad som kan anses vara relevant i en 
given situation och avfärdar de föreställningar som ter sig olämpliga, romantiserade eller triviala och som helt 
distraherar oss från det faktiska objektet eller fenomenets skepnad (Brady 2003). Det blir följaktligen viktigt 
att utesluta föreställningar som inte är ödmjuka inför sammanhanget. Det sker enligt Brady (2003) bland annat 
genom att frigöra sinnet från egenintressen. 

För att kunna använda bland annat sin föreställningsförmåga på ett lämpligt vis och inte bli eftergiven mot sig 
själv och sina begär vill detta arbete uppmärksamma Bradys (2003) skildring av Kants teori om disinterestedness 
– en idé om att upplevelsen blir estetisk när vi uppskattar innehållet hos ett objekt, fenomen eller situation utan 
en tanke på vad vi kan ’få ut’ av det. Det som skiljer en estetisk upplevelse från andra upplevelser är avsaknaden 
av bakomliggande syften, egenintressen och instrumentella ändamål (Brady 2003). Några exempel på detta 
skulle kunna vara hur vi tar en skogspromenad utan avsikt att uppnå rekreation och motion, eller hur vi avnjuter 
en måltid, inte för att stilla hungern, utan uppskattar den för dess dofter och smaker. Däremot bör det som sagt 
inte finnas ett underliggande syfte eller mål att uppnå en sådan sensorisk tillfredsställelse (Brady 2003). Att vara 
disinterested handlar alltså inte om att vara likgiltig eller ointresserad, utan att uppskatta naturen på dess egna 
villkor. Enligt Vandenabeele (2010) menar Kants filosofi också att, samtidigt som våra estetiska bedömningar är 
subjektiva, är de också universellt giltiga. Denna subjektiva universalitet uppstår när vi tar till oss naturen på 
ett sätt som stämmer överens med disinterestedness, det vill säga att vi upplever naturen utan att grunda vår 
estetiska respons utifrån diverse koncept eller intressen. Vår bedömning av pleasure eller displeasure bygger 
istället på en estetisk och affektiv känsla som tenderar att berättigas i ett sunt förnuft som finns inom oss och 
som delas med andra (Vandenabeele 2010) och blir vägledda av objektet eller fenomenet i fråga (Brady 2003). 

Vi tyckte oss kunna åsidosätta oss själva på ett sådant vis att vi var lyhörda för rummets egna berättelser och 
reflekterade över om våra upplevelser skulle kunna vara relevant för andra. Rummets kvalitéer blev på så vis 
i fokus och inte våra personliga intressen, åsikter och känslor. Å andra sidan går det att ifrågasätta om våra 
upplevelser verkligen var estetiska då vi gick ut i landskapet med en förhoppning om att finna just estetiska 
kvalitéer, alltså hade vi ett underliggande syfte i sig. Vad som däremot talar för att vi faktiskt upplevde naturen 
på ett estetiskt vis är det faktum att vi inte hade några förbestämda kriterier eller idéer på vad vi kunde tänkas 
finna eller uppleva. Genom att vara uppmärksamma på våra sinnesförnimmelser lät vi rummen tala till oss på 
sitt egna språk. 
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Ett arbete som delvis är uppbyggt av andras skrivna material färgas alltid av författaren. 
Hur vi har skrivit och vad vi har skrivit är ett direkt resultat av medvetna och omedvetna val. 
Med utgångspunkt i litteraturen och exkursionerna reflekterar och resonerar vi ytterligare i 
detta kapitel kring teori, våra metoder, upplevelser och erfarenheter längs vägen.

KAPITEL IV

TANKAR OM RAMVERKET
“Målet är ingenting, vägen är allt.” 

 
Broberg 1988

Det finns åtskilliga sätt att representera landskap. Under arbetets gång har vi utarbetat ett ramverk som 
innehåller metoder för att kunna förmedla de rumsliga och visuella intrycken vi upplevde. Det visade sig att de 
känslomässiga förnimmelserna också blev viktiga för att representera och definiera rummets karaktär. Genom 
att interagera med landskapet och använda konstnärliga metoder tyckte vi oss bättre kunna urskilja ovan 
nämnda kvalitéer. Det har också hjälpt oss att utveckla en estetisk känslighet. Litteraturen i arbetet har hjälpt 
oss att förstå och precisera våra upplevelser, men även hjälpt oss att placera dessa i en kunskapsbaserad och 
vetenskaplig kontext. Vi upplever att estetik som ämne och begrepp är en smula missförstått och därigenom 
stundtals ett tabubelagt begrepp. Genom att studera litteraturen har vi insett att det kanske inte är estetik i sig 
som är felet, utan den generella uppfattningen om vad begreppet kan handla om och därmed inbegriper.
 
Enligt ett flertal författare (Borgdorff (2013), Dee (2004), Klein (2017) och Lilja (2015)) är processen det viktiga 
när man använder ett konstnärligt arbetssätt. Det är således inte slutprodukten som är resultatet, utan 
erfarenheterna längs vägen och den nya kunskapen som erhållits under arbetets gång. I vårt fall är därför 
processen, den då vi framställde representationerna av rummen, det viktiga och inte hur resultatet blev eller 
ser ut. Vi upplevde att våra metoddelar hjälpte oss att utforska rummen bättre. Vi kände oss aldrig som passivt 
iakttagande utan som aktivt deltagande i rummet. Vårt ramverk möjliggjorde för oss att arbeta oss igenom 
rummen och vi menar att ett resultat av detta är att vi lärde känna rummen på ett djupare plan än vad vi skulle 
ha gjort om vi endast skulle ha ’besökt’ dem. Vi upplever också att vi minns rummen och många av detaljerna 
i dem och att vi kan förnimma dessa tydligt. Branzell (1976) beskriver att appropriering av ett rum bidrar till 
starkt medvetande om rummet, något som vi också inser blev tydligt när vi för en stund tog rummen i besittning 
för att undersöka dem närmare. 
  

Under arbetets gång har vi funderat på hur vi som individer har påverkat och påverkats av den uppgift vi givit 
oss själva. Vi är tillsynes två rätt lika personer i ungefär samma ålder, som kommer från liknande förutsättningar 
och är vana vid samma typer av vardagslandskap, både där vi vuxit upp och där vi lever nu. Utöver detta har 
vi tagit del av samma undervisning och umgänge under lite drygt fem års tid. Trots detta har vi insett att våra 
preferenser skiljer sig åt och att vi dras till och undviker skilda saker. Våra individuella erfarenheter sedan 
tidigare och våra personligheter har visat sig spela in när vi väl befinner oss ute i landskapet. Vi anser emellertid 
att detta har varit en styrka som hjälpt oss att diskutera och resonera kring våra upplevelser, både på plats 
och i efterhand. På samma sätt som våra egna olikheter blev en styrka för oss, blev även vårt ramverks styrka 
att de olika metoderna fyllde i varandra. Där en metod inte fungerade så bra kunde en annan istället ta vid. 
Liu och Nijhuis (2020) beskriver att förståelsen för den mänskliga skalan förbättras om en horisontell analys 
kombineras med en vertikal analys. Ett exempel på detta är den schematiska rumsanalysen, som i vårt fall 
stärks av akvarellskisserna. Tillsammans visar de rumsligheten både horisontellt och vertikalt och på så vis 
ökar de tillsammans förståelsen för varandra och rummet.
 
Våra metoder undersöker rummen i flera skalor i likhet med hur Budd (2000) och Hepburn (1966) beskriver att 
estetiska kvalitéer framträder. På så sätt dokumenterades rummen så att förståelsen för helheten blev tydligare. 
Våra metoder krävde att vi interagerade med rummen när vi vistades i dem, något som Berleant (2010) menar är 
avgörande för att kunna göra både en kroppslig och sinnlig undersökning av ett landskap. Detta är något som vi 
också upplevt, vikten av att undersöka på plats bör därför inte förringas eller negligeras. Szanto (2011) beskriver 
skillnaden mellan att vistas i och att iaktta en plats och vad det får för konsekvenser med hjälp av ett öppet 
och ett stängt fönster. Genom att befinna sig i landskapen möjliggjorde vi användandet av alla våra sinnen och 
begränsade oss därför inte enbart till synen. På så sätt kan man säga att vi hade fönstret öppet. 
 
En fundering vi har är huruvida det sätt som vi valde att representerar våra upplevelser på faktiskt är rättvist 
mot alla de sinnesintryck som vi fick erfara. Allt material som presenteras är trots allt ’enbart’ visuellt, fristående 
från ljud och rörelse, tankar och ord. Sett till vårt syfte att förmedla rumsliga och visuella landskapskvalitéer 
kan å andra sidan de valda representationsformerna ändå tyckas rimliga då de ger en viss förståelse för sådana 
kvalitéer. Efter att ha satt oss in i litteraturen har vi dock blivit medvetna om att vi kunde ha använt oss av ett 
annat förfarande för att komma ännu närmare vissa av landskapets estetiska kvalitéer och förmå att förmedla 
dessa ännu mer ingående.
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Foster (1998) menar att vi själva måste uppleva det vi säger oss veta något om, men att en sådan erfarenhet 
kan vara svår att förmedla. Konst och poesi är därför uttrycksformer som används för att försöka föra vidare 
estetiska upplevelser. Vi kan enligt Howarth (1995) beskriva naturens ’stämning’ genom att likna den vid våra 
kroppsliga förnimmelser och vårt mänskliga beteende, ”The cheerful brook moves much as a cheerful person 
might it babbles and plays, pauses awhile, rushes on, darts, has a quick, light movement.” (Howarth 1995, s. 115). 
På liknande sätt använder vi naturens rörelsemönster för att beskriva vad vi känner, ”Our moods ebb and flow 
like the tides, rise and fall like the wind.” (Howarth 1995, s. 116). Under exkursionerna försökte vi att fånga de 
sinnesintryck vi inte lyckades förmedla med våra metoder via ord och text. Noteringarna vi gjorde upplevde vi 
dock som likartade, oavsett vilken plats vi skrivit om. Såhär i efterhand aktade vi oss nog för att bli för personliga 
och detaljerade att beskrivningarna istället blev allmängiltiga. ’Trädens sus’, ’porlande vatten’ och ’varm tall’ 
är helt enkelt inte tillräckligt specifikt. Hade vi istället, i samklang med vad Brady (2003) förespråkar, beskrivit 
vad dessa intryck frambringade för känslor, föreställningar och minnen i oss kunde det ha tillfört något annat 
än de rent perceptuella intrycken. Att doften av den varma tallen väckte barndomsminnen om att springa 
genom skogen ner mot havet förklarar trots allt en hel del om känslan på en plats och vad dofter kan framkalla 
för sinnesbilder. Kanske hade det gjort det enklar för andra att förstå rummets karaktär och egenskaper. Vi 
försökte att notera dofter, smaker och ljud, men då dessa inte i de flesta fall var tillräckligt framträdande eller 
vad Hettinger (2008) skulle kalla det, påträngande, tycktes de agera underordnade i förhållande till synen och 
våra kroppsliga förnimmelser. Vi valde därför att inte ha med våra skrivna noteringar som försökte fånga dessa 
sinnesintryck. I arbetet kan det uppfattas som att vi har ignorerat dessa intryck men odiskutabelt är, att dessa 
intryck har genomsyrat alla våra upplevelser vare sig vi ville det eller ej. Med detta sagt vill vi poängtera att 
estetik inte enbart handlar om synen och om huruvida någonting är visuellt behagligt eller ej, men det faktum 
att synen, enligt bland annat Diaconu (2006), är ett primärt sinne och att våra andra sinnen inte står lika starka 
för sig själva gör att dess betydelse inte går att bortse ifrån, därmed inte sagt att en estetisk upplevelse är 
uteslutande visuell. Under våra exkursioner underbyggdes och förstärktes våra synintryck av de andra sinnena, 
vilka tillsammans formade helhetsupplevelsen. 
 
För att känna in rummet visade det sig att utforskandet med kroppen blev betydelsefullt. Genom att kroppsligt 
läsa in oss själva i rummet, något som Szanto (2010) nämner, fick vi en förståelse för kvalitéer bortom det 
rent visuella. Det gjorde att vi fann estetiska värden som inte var direkt uppenbara för oss. I samklang med 
Merleau-Pontys (1945) beskrivning av hur den kroppsliga upplevelsen utgör grunden för vårt medvetande, 
skapades rummen genom att vi utforskade landskapet på ett sådant vis. Vi kände oss fram och blev medvetna 
om rummets former och gränser. Hopsch (2000) beskrivning av rytmen, den rumsliga känslan, samt spänningen 
mellan massa och rymd kan dock tyckas vara svår att förmedla utan en faktisk och kroppslig närvaro. Ett rent 
visuellt materials förmåga att representera rumsligheten kan därmed framstå som ouppnåelig. Det innebär 
att arbetets valda metoder som ämnar att fånga just rumsligheten kan kritiseras när de endast presenteras 
visuellt. Genom det visuella materialet kan dock läsare ana hur ett samspel mellan kropp och omgivning skulle 
kunna te sig, framförallt om denne har en förmåga att sätta sig i och föreställa sig en sådan upplevelse utifrån 
ett material likt vårat. För att förmedla en kroppslig upplevelse på ett konstnärligt vis skulle en installation 
kunna tänkas vara att föredra. 
 
Om vi går in på de enskilda metoderna mer specifikt kan vi nämna att akvarellskisserna inte förhöll sig till 
några ’regler’ utan de skapades utifrån en känsla som påverkades av närvaron i rummet. När man studerar 
akvarellskisserna i efterhand går det dock att konstatera att de skiljer sig åt. I vissa fall är det som att vi har 
tagit ett kliv ’ut ur rummet’. Det kan bero på att vi försökte fånga helheten, något som Bell (2012) poängterar att 
vi ständigt försöker oss på. Det skulle kunna ses som bristfälligt i detta arbete då det kan försvåra att förmedla 
känslan av att vara ’i rummet’. I teorin var det också tänkt att akvarellskisserna skulle ha en förhållandevis 
hög abstraktionsgrad då det enligt bland annat Cabot Hale (1993) gör att vi enklare kan tyda underliggande 
strukturer. I praktiken tenderade dock akvarellskisserna att te sig en aningen mer ’realistiska’ än vad vi tänkt 
oss. Kanske var det för att vi som Hood (2008) och Barron (2008) nämner – använde skissen på ett sådant 

sätt att vi utforskade rummet mer ingående och därmed blev mer detaljerade. Det kan också bero på att 
komplexiteten som återfinns i naturen ansågs vara viktigt för rummets karaktär och rumslighet, något som 
ligger i linje med hur Liu och Nijhuis (2020) resonerar kring innehållets inverkan på rumsligheten. Valet att 
skissa med akvarell kan också ha påverkat resultatet, eftersom att en skiss vanligtvis görs med penna. Pennan, 
till skillnad från penseln, kan tyckas vara ett ’snabbare’ verktyg som tillåter ett mer grovhugget slutresultat 
än vad en pensel kanske gör. Pennan är därför också generellt mer prestigelös än penseln. Vad det än var som 
påverkade resultatet så var skissen användbar och hjälpte oss att resonera kring vilka element som var de mest 
signifikanta för rummets uppbyggnad.
 
Panoramafotografiet fyllde inte riktigt den funktionen som vi hoppats på och i efterhand funderar vi på om det 
kanske hade varit bättre att ta en bild i varje väderstreck istället. Idén med panoramat var att ingenting skulle 
missas, vi ville få med en tydlig förgrund, mellangrund och bakgrund i ett och samma fotografi. Nackdelen blev 
att panoramafotografiet, i intentionen att få med allt, istället porträtterar utan hierarki. I ett ’vanligt’ fotografi 
hade vi kunnat välja fokus och alltså skapa en hierarkisk ordning i porträtteringen i det valda utsnittet. 
Vi menar att panoramafotografierna för vår del säger mest om kontexten rummet befinner sig i och mindre 
om rummet, som ju i fotografierna oftast befinner sig i förgrunden. Detta kan också vara ett resultat av att 
fotografierna togs stående, om vi istället hade satt oss ner på marken och fotograferat hade panoramautsnittet 
inte beskurit motivet på samma sätt. I fotografierna finns nu en känsla av att någonting saknas, utsnittet blir 
lite för smalt i vertikal riktning. Under arbetets gång har vi dock blivit medvetna om hur viktigt det är att vid 
rumsanalyser också uppmärksamma rummets kontext, detta eftersom den angränsande omgivning påverkar 
den generella uppfattningen och upplevelsen av rummet. Med det i åtanke vill vi säga att trots att resultatet av 
panoramafotografierna inte blev som vi hade tänkt oss, så fångade de en annan, för upplevelsen, viktig aspekt. 
 
Karaktärsdiagrammen var ett bra komplement till de andra metoderna då de säger något om känslan på platsen. 
Deras utformning och kontinuitet gör det också möjligt att jämföra platserna på ett mer adekvat sätt. Innehållet 
på platserna kunde skilja sig åt men samtidigt förenas i samma känsla. Karaktärsdiagrammen visar också på 
att något kan vara väldigt stilla i rörelse men samtidigt kännas dramatiskt. Det ligger i linje med Hepburns 
(1966) beskrivning av hur motsägelsefulla kvalitéer kan vara närvarande samtidigt när vi förmår att använda 
vår föreställningsförmåga. Karaktärsdiagrammet samspelar med rummets palett och tillsammans beskriver de 
känslan som vi uppfattade i rummet vid besöket. Fridell Antler (2012) och Klarén (2010) menar att att ljus och 
färg är starkt kopplade till varandra och att det påverkar ett rums karaktär. Detta konstaterande tyder på att 
färg- och ljusstudien och karaktärsdiagrammen talar till och stärker varandra. Beträffande hur de olika färgerna 
uppträder beroende på var färgen upplevs komma ifrån, eller existera på (ytfärg, volymfärg, lysfärg, fältfärg) 
anser vi att detta är någonting som vi borde ha reflekterat över på plats. Vilka typer av färger är det egentligen 
vi har fångat och hur påverkar de egentligen rummets karaktär? 
 
När vi gjorde karaktärsdiagrammen ute i fält kände vi ibland att vi inte riktigt visste om det här faktiskt skulle 
säga någonting om känslan i rummet. Det vi kan konstatera i efterhand är, att karaktärsdiagrammen står 
starka tillsammans. Ett karaktärsdiagram kanske inte säger så mycket, men vid jämförelse av två eller fler 
kan vi konstatera att de rummen som vi minns ungefär samma känslor ifrån har liknande karaktärsdiagram. 
Detta visar sig till exempel i diagrammen föreställande Söderåsen #03 och Muddus #01, som på fotografier 
kan se väldigt olika ut men som ändå lät oss uppleva ungefär liknande känslor. Kosterhavet #01 och #03 är i 
karaktärsdiagrammen nästintill varandras motsatser och känslan på platserna gällande strukturerna var också 
väldigt olika varandra. Karaktärsdiagram är med andra ord ett bra verktyg för att redogöra för skillnader och 
likheter mellan olika rum, där man kan sätta de olika resultaten i relation till varandra.

Claude Monets sätt att fånga den frontala färg- och ljusupplevelsen av katedralen i Rouen skildrar förändringar 
över tid. För att på ett bättre sätt närma oss betydelsen av Monets tidskrävande process hade vi i vår metod 
färg- och ljusdiagram kunnat representera den ”cirkulära” upplevelsen. Detta genom att göra tre olika 

 Tankar om ramverket I KAPITEL IV

150



diagram (släpljus, medljus, motljus) istället för endast ett diagram i en riktning. I Anderssons (2019) Färg- och 
stormdiagram över förlorad utpost, 1 juli 2019 använder hon, likt Monet, en serie av diagram. Anderssons (2019) 
studie utfördes under en längre tid och hennes vyer förändras med tiden (även om positionen är någorlunda 
konstant). I och med att vi inte hade möjlighet att stanna i samma rum i fler timmar än vi redan gjorde, var det 
nog därför vi tänkte att ”ett diagram räcker för oss”. Olika riktningar och därmed ljus hade helt klart kunnat 
hjälpa oss för att visa rummets palett på ett bättre sätt. Vi anser dock att metoden kan tänkas visa ett slags 
medelvärde för platsens färg och ljus. 
 
Vi vill avsluta denna del av kapitlet med att understryka att eftersom att en estetisk upplevelse endast kan ske 
när man är i landskapet (Brook 2013), kan arbetets visuella material inte framkalla en estetisk upplevelse för 
läsaren. Materialet är dock sprunget ur estetiska upplevelser och kan därför tänkas representera rummen och ge 
en idé om hur rummen skulle upplevas på plats. Brook (2013) och Berleant (2010) menar därtill att en upplevelse 
som endast baseras på synintryck blir bristfällig. Detta påstående stärker ytterligare idén om att en estetisk 
upplevelse endast kan ske på plats, eftersom att en estetisk upplevelse framträder när våra sinnen tillsammans 
hjälper oss att bilda uppfattningar (Berleant 2010). Brook (2013) hävdar också bestämt att rörelseförmågan är 
viktig för upplevelsen, att då inte kunna röra sig ’inuti’ den estetiska upplevelsen skulle göra upplevelsen i sig 
ofullständig. Det här arbetet är således inte en estetisk upplevelse, det har dock varit en estetisk upplevelse för 
oss när vi upplevde det på plats. Nu återstår det för oss och för andra som känner sig manade, att inspireras av 
detta arbete och de insikter som det har givit. Frågan vi måste ställa oss nu blir således ”Do we wish to paint 
nature pretty, removing the warts? Or to paint nature as it is, warthogs and all? Is the poetry an ideal never real, 
until we repiece nature to our liking? Or is the poetry the history of struggle to make the ideal real, nature as 
she is in herself, those natural processes of conflict and resolution? […] The aesthetician repairs nature before 
admiring it. Landscape artists and architects are like flower arrangers; nature does provide raw materials, but 
raw nature is quite aesthetically mixed.” (Rolston III 2002, s. 136).

EFTERTANKAR

”Our mind has been sculpted by nature and is tightly coupled to the environment.
We cannot ask questions about the structure of our minds without bumping into

properties of the world. The question of whether beauty lies in the world or in our heads
might be reframed as follows: what in the coupling of mind and world gives us

the experience of beauty?”

Chatterjee 2014, s. 4

Det finns inte något enkelt svar på vad som gör en upplevelse av vår omgivning estetisk eller vad som är 
den rätta estetiska uppskattningen. Vi kan nå en estetisk upplevelse både från den initiala och perceptuella 
sfären till den mer begrundande och reflekterande. Funderingar kring vad vi valde att uppmärksamma kan ge 
en klarare syn i frågan huruvida våra upplevelser är relaterade till det faktiska landskapet eller färgade av 
andra aspekter. Om estetisk uppskattning ligger i betraktarens ögon eller är inneboende i objektet oberoende 
av betraktaren finns det åtskilliga meningar om. Ett integrerat synsätt som ser till båda kan ge utrymme åt en 
nyanserad bild av relationen mellan människan och hennes miljö. En ensam teori är inte tillräcklig för att förklara 
människans estetiska uppmärksamhet eller upplevelser. Vår estetiska respons är uppbyggd av en mångfald av 
flera dimensioner och genom att erkänna denna mångfald respekterar vi även estetiska upplevelser som står i 
konflikt med varandra.
 

Den initiala uppfattningen kan anses ha starkt inflytande på vår estetiska uppskattning. Vid interaktion med 
landskapet fick vi snabbt en känsla av behag eller obehag. Med det menar vi däremot inte att dessa första 
intryck och sensationer var avgörande vid valet av rum eller för helhetsuppfattningen om desamma. Söderåsen 
#02 är ett exempel på ett rum som initialt gav oss en stark estetisk känsla på grund av dess inramade fönster, 
öppna sal och utmärkande objekt. Denna känsla avtog dock efterhand när rummet studerades mer noggrant. 
Rummet kändes inte längre lika intressant som vi till en början antagit. Ett annat exempel är Färnebofjärden 
#03 som fångade vår uppmärksamhet genom dess särpräglade och oväntade arkitektoniska drag. Vid närmare 
utforskning övergick dock känslan delvis till en obehaglig sådan. Den kuperade och ojämna marken, där varje 
steg gav motstånd och fick oss att sjunka ner en bit gjorde att vi bland annat associerade platsen till ett träsk 
från filmerna i Sagan om Ringen, där människor stupat. Det tyder dessutom på hur avgörande det taktila sinnet 
kan vara för en estetisk upplevelse, men påvisar också att vår föreställningsförmåga spelar en betydelsefull roll. 
Vi finner inget givet svar på om denna föreställning är relevant eller inte. På ett sätt ger den en antydan om den 
taktila känslan i rummet och är därmed i linje med vår perceptuella uppfattning som relaterar till landskapets 
framträdande. Föreställningen om just kroppar kan också anses vara relevant då denna väcktes när vi ’satte 
oss in i miljön’ och blev påminda om att det förr i tiden förekom att människor gick ner sig och begravdes, 
blev pålade eller offrade i miljöer likt denna. Det tyder på vad Brady (2003) skulle nämna som en kulturell 
betingad föreställning (som kan anses rimliga om de är tillräckligt allmänt kända). Å andra sidan kan denna 
föreställning tyckas gå utöver vad som för andra anses vara en ’lämplig’ föreställning. Vi kan ha distanserat 
oss för mycket från landskapet för att kunna ta det för vad det faktiskt är. Kanske tog vi det ’för långt’, kanske 
är dessa föreställningar för personliga och för absurda för andra att relatera till? I slutänden lät vi oss dock 
inte styras av dessa och kunde därmed förmå att finna rummets estetiska kvalitéer. Det tyder på en förmåga att 
kunna inse och stoppa sina föreställningar när det ’går för långt’ och de ter sig för fantasifulla.
 
På samma sätt som en positiv initial känsla kunde ändra skepnad, växte vissa rum i våra ögon när vi utforskade 
dem närmre. Store Mosse #02 och Muddus #01 är exempel på rum som inte gav sken om att innehålla så många 
estetiska kvalitéer men som överraskade oss positivt med både en utpräglad detaljrikedom och rumslighet. 
Värt att understryka är dock att den första känslan, som utgick från perceptuella intryck aldrig helt lämnade 
vårt medvetande och därför påverkade vår generella uppfattning om många av rummen. Vi tror dock att den 
initiala känslan hade kunnat förändras mer, eller kanske till och med helt, om vi hade kunnat lära känna platsen 
ännu bättre, till exempel genom återupprepade besök.
 
Under exkursionerna upplevde vi ett ömsesidigt utbyte mellan sinnliga intryck och reflektion. Vi insåg att 
upplevelsen till en början skedde intuitivt beroende av perceptuella intryck och att dessa sedan vägdes 
samman med både kognitiva och emotionella resonemang som också kunde relateras till kulturella värderingar 
och tidigare erfarenheter. Genom att resonera kring upplevelsen fann vi oss ibland omvärdera våra åsikter. Vi 
inser att ett objekt eller fenomen kanske inte är ’vackert’ i sig själv, men kan symbolisera något vackert utifrån 
ett annat perspektiv eller större sammanhang som vi upplevt tidigare. De tidigare erfarenheterna genererar 
preferenser som i sin tur skapar förväntningar på en kommande upplevelse. Dessa preferenser kan avgöra 
huruvida något är estetiskt tilltalande eller ej. Våra tidigare erfarenheter och kunskaper påverkade oss troligtvis 
vare sig vi var medvetna om det eller inte. Vi upplevde att våra förväntningar och hur väl de sedan stämde in 
på landskapet i fråga speglade sig i våra känslor som tenderade att förstärkas i de fall verkligheten stämde 
överens med det vi hade väntat oss. Intresset kring ett landskap och en önskan att fördjupa sin kunskap om 
det kan också vara avgörande för om och hur vi upptäcker och upplever estetiska kvalitéer. Innan besöket till 
Muddus nationalpark hade vi en klar bild av vad vi kunde tänkas finna i en gammelskog. Vi tänkte oss en Bauersk 
trollskog. Våra förutfattade meningar visade sig inte stämma överens med verkligheten, vilket till en början 
gjorde oss besvikna. Det ger en antydan om hur våra förväntningar påverkar den estetiska upplevelsen. Hade vi 
inte haft dessa tydliga preferenser hade vi kanske inte känt av denna besvikelse och omfamnat landskapet på 
ett helt annat vis. Vad som gjorde att vi till slut öppnade våra sinnen och tog emot landskapet var följande: ”De 
är sällan de största tallarna som är äldst. För att bli riktigt gammal är det bättre att skadas av brand, impregneras 
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“We look at a scene with a purpose in mind [...] this affects where we look,
how we look and what visual cues we seek out [...] Some people will see

some objects and patterns and not others: yet all may believe
that they perceive the reality of the scene in objective terms.”

Bell 2012, s. 59

 Eftertankar I KAPITEL IV

av kåda och växa långsamt. Det skyddar mot rötangrepp. Tallar som växer snabbt angrips lättare av rötsvamp.” 
(Naturvårdsverket 2016, s. 11). Med denna kunskap i åtanke tyckte vi oss kunna finna fler estetiska kvalitéer, 
något som tyder på att vetenskaplig information kan öppna upp för estetiska upplevelser. På samma sätt hade 
vi förutfattade meningar om fjällmiljöer, där vi trodde att vi skulle mötas av kala fjälltoppar på en bädd av 
ljung. Vad vi istället fick uppleva var fjällbjörkskog – närmare bestämt hedbjörkskog och ängsbjörkskog. Det 
gjorde oss till en början besvikna, våra preferenser lade än en gång grunden för hur vi till en början kände 
inför landskapet. Det kan ha gjort att vi missade flera kvalitéer som hade kunnat passa in som estetiska. När vi 
förstod naturvärdet av denna miljö efter att ha läst på om landskapet vidgades vår vyer, vi upplevde landskapet 
mer positivt och vi fann flera estetiska kvalitéer. 

Det sinnestillstånd och de känslor som vi tog med oss ’in i rummet’ kan möjligen också ha påverkats av hur 
nationalparkens ’rum’ låg i relation till varandra och hur dess karaktärer skilde sig åt. Genom att ta sig från 
ett slutet rum till ett mer öppet rum kan upplevelsen ha förstärkts, något som vi till exempel kände under 
exkursionen i Abisko nationalpark när vi efter några dagar i fjällbjörkskog nådde kalfjället. Ett annat exempel 
är under exkursionen i Söderåsens nationalpark då vi tyckte oss bli påverkade av en krävande strapats och en 
klippavsats som vi kom i kontakt med innan vi kom fram till Söderåsen #02. Kanske var det våra skakiga ben som 
gjorde att vi undvek att närma oss kanten av rummet, som kanske hade visat sig vara ett stup.

Valet att förlägga våra exkursioner till nationalparker baserades på att dessa är utpekade av staten, genom 
Naturvårdsverket, som den finaste naturen vi har. En fråga vi har ställt oss under arbetets gång är om det 
verkligen är sant. Vi menar att de kvalitéer vi har identifierat inte alltid är bundna till (mer eller mindre) orörda 
landskap, utan att dessa kvalitéer kan urskiljas även i brukade och formgivna landskap. I de inledande delarna 
av arbetet nämnde vi att epitetet Sveriges finaste natur kan vara problematiskt och det är en ståndpunkt vi 
håller fast vid. Även om de landskap och nationalparker vi besökt är fascinerande går det inte att säga att det 
är det finaste vi har utan att närmare precisera varför. Vi menar också att epitetet indirekt säger att motsatsen 
existerar, men vilken natur är i så fall Sveriges fulaste? 

Under arbetets gång har vi lärt oss och kunnat konstatera att vi genom att interagera med landskap och 
använda oss av konstnärliga metoder bättre kan urskilja och förmedla rumsliga och visuella kvalitéer. Genom 
att koppla litteratur till empirin kunde vi bättre förstå och förklara våra upplevelser i landskapen. Ramverket, 
med metoder som kompletterar varandra hjälpte oss att arbeta oss igenom landskapsrummen och 
möjliggjorde utforskning som ledde till att vi lärde känna dem på ett djupare plan. Genom att kroppsligt läsa 
in oss själva i  landskapen kunde vi upptäcka kvalitéer bortom de rent visuella eftersom att den kroppsliga 
upplevelsen av skala, rymd och proportioner utgör grunden för vårt medvetande kring rummet och dess 
inneboende kvalitéer. Vårat arbete är ett extrakt av de upplevelser vi upplevt. Arbetet har lämnat de platser vi 
besökt och vår förhoppning är att gestaltningar i sin tur ska kunna lämna arbetet. Vi ämnar använda arbetet 
som inspirationsmaterial i vårt kommande yrkesliv, men anser också att vi lärt oss värdefulla analysmetoder 
som vi kommer kunna använda oss av i framtiden. 

Baserat på våra undersökningar kan vi konstatera att det som gör en plats tilltalande eller ej kan brytas ner 
i många beståndsdelar och påverkas av många faktorer, men gemensamt är att allt detta kan sammanfattas 
som estetik – och att vi behöver perceptuell förmåga för att kunna uppleva den. Vad vi sedan anser om det 
våra sinnen låter oss uppleva baseras på vilka känslor vi känner och dessa baseras i sin tur även på vårt 
evolutionära arv, vår föreställningsförmåga, kunskap, erfarenhet och landskapet självt. Den finaste naturen 
kanske helt enkelt är den vi är van vid, den vi aldrig sett, den som finns tillgänglig, den som kan väcka minnen, 
den som får oss att andas lugnare eller den där du hittar dina lingon. Många av naturens universella uttryck 
förenar oss, och givet att estetik finns överallt och att vår perceptuella förmåga finns överallt där vi är, 
handlar det kanske mer om vem du är än var du är.
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