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Inledning 
 

Bakgrund 
Sara-Vide Ericson är född 1983 och har läst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Idag 

är hon verksam i Hälsingland och representerad av Galleri Magnus Karlsson (Stockholm) 

samt Galleri V1 (Köpenhamn). Hon har haft flera solo-utställningar, varit med i 

Konsthistorier på SVT och blivit omskriven i svenska tidningar och böcker. Hennes konst 

skildrar ofta det svenska skogslandskapet och olika personer eller föremål i det. De är laddade 

med olika energier och är extremt starka i känslorna de förmedlar.  

 

I en intervju med Ericson har jag förstått att minnen och identitet är något som hon på olika 

sätt skildrar i alla hennes målningar. Samtidigt kan hennes målningar läsas som ett slags 

skådespel, hennes kropp blir ett redskap för att förmedla känslor och för att berätta historier.2  

I konsten finns ett rum där Ericson kan gestalta det som finns inuti henne, och berätta sagor 

för åskådarna. Ericsons konst har ofta tolkats som feministisk, men enligt henne själv har hon 

en önskan om att måla allmänmänskliga berättelser om det som berör oss alla.1 

 

Ericsons konst skildrar till stor utsträckning hennes egna erfarenheter. De tidiga målningarna 

utforskade maktrelationen mellan henne och de killar hon dejtade under olika tidsperioder.2 

Senare har hon utforskat sitt inre djup, barndomen och andra erfarenheter som haft en stor 

påverkan i hennes liv.1 Målningarna kan då tolkas som att de handlar om allt från återfödelse 

till att gå in i trans till att helt brytas ner. Allting är målat i hennes unika stil med abstrakta 

landskap och säregna motiv. Allt utspelar sig i hennes i skogarna runt om hennes hem i 

Hälsingland, vid små vattendrag, stugor eller djupt in i den svenska skogen.3 Samtidigt 

utforskar hon vem hon är i relation till den värld hon lever i, och till vilken utsträckning hon 

har makt över sitt liv.1  

 

Måleri som konstnärligt uttryck har under 2000-talet genomgått en återfödelse. Sedan 70-talet 

har målningar som ämnar sig vara berättande och narrativa blivit hårt kritiserade och 

                                                             
1 Milou Allerholm. Sara-Vide Ericson – Svenska illustratörer och konstnärer. Orosdi-Back. 2013, s. 7. 
2 Ibid, s. 10-11.  
3 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson.  
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nedvärderade.4 Men nu har ett nytt måleri långsamt formats, det är ett öppet fält att berätta 

historier och abstrakta sagor genom måleriet.3 Ericson har både gett form till, och är en 

produkt av den här strömningen. Hennes målningar är abstrakta, utforskande berättelser om 

sitt egna, och allas våra liv.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utforska Sara-Vide Ericsons målningar och på vilket sätt de 

porträtterar hennes identitet. Frågan är på vilket sätt och i vilken utsträckning Ericson 

uttrycker sin identitet via sin konst? Hur fungerar hennes måleri som självporträtt? Detta 

kommer att utforskas via teorier kring identitet. Minnen är något Ericson arbetar flitigt med, 

både medvetna och undermedvetna. Via dessa laddar hon målningens motiv med känslor 

genom att applicera dem under skaparprocessen. Uppsatsens syfte är därför också att utforska 

hur Sara-Vide Ericson använder sig av sina minnen i sin konst. Så fort penseln rör vid duken, 

är en skildring aldrig en helt sann porträttering av verkligheten, därför är den sista frågan som 

uppsatsen fördjupar sig i; hur ser spänningsförhållandet mellan fiktion och verklighet ut i 

Ericsons målningar? 
 

Material och urval 
De primärkällor som studeras i denna uppsats kommer att vara Ericsons konstverk samt en 

intervju med konstnären själv utförd av mig, författaren.  

 

Målningarna jag har valt ut är indelade i tre kategorier; självporträtt, textilskildringar och 

kläder, samt landskapsskildringar. Dessa är alla målade mellan 2012 och 2017 och har ställts 

ut på antingen Galleri Magnus Karlsson i Stockholm eller Galleri V1 i Köpenhamn. De 

målningar som jag valt ut är representativa för stilen i hennes andra målningar inom samma 

teman. Bilderna är tagna från Ericsons egen hemsida och hela hennes samlade produktion 

finns att se där.5  

 

 

 
                                                             
4 Thomas Millroth, och Yrr Jónasdóttir. Utställningspublikation På plats mitt i det upplevda – måleri idag, Ystad 
konstmuseum, 2008, s. 2.   
5 Sara-Vide Ericsons hemsida. www.saravide.se (hämtad: 2018-11-12).  
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Teori och metod  
Teorin kommer att utgå ifrån perspektivet identitet och porträtt. Två personer som skrivit om 

detta är Shearer West och Marcia Pointon. De framför båda två teorier om hur identitet kan 

skildras via porträtt, dessa teorier kommer att appliceras på Sara-Vide Ericsons målningar. 

Sigmund Freuds teori om Screen Memories (Skärmminnen) appliceras också för att diskutera 

hur Ericson använder sig av och skildrar minnen i sin konst.  

 

I Portrayal and the Search for Identity av Marcia Pointon heter det första kapitlet Portrait, 

Fact and Fiction i vilket hon utforskar hur identitet och porträtt är sammankopplade.6 

Pointons teori bottnar sig i att porträtt är en västerländsk historisk tradition som utvecklats via 

intresset för individen, samtidigt som man har en önskan om att i samma porträtt skildra något 

kollektivt.7 Därför har porträtt kunnat användas som historiska dokument då de säger något 

sant om den porträtterades identitet.8 Dock är det viktigt att komma ihåg att porträtt aldrig är 

ett substitut för en människa, utan i slutändan är porträtt en konstform som alltid innehåller en 

viss nivå av fiktion. Porträtt är på så sätt ett subjektivt sätt att skriva historia om en människa 

på, det tillåter en att resa i tid och rum - en sann identitet och upplevelse fiktionaliserad 

genom konsten.9 
 

Shearer Wests Portraiture har ett kapitel med titeln Identities som hanterar frågor kring 

länken mellan porträtt och identitet.10 West beskriver hur det sedan 70-talet har blivit populärt 

bland konstnärer att tackla frågor kring identitet, framförallt via självporträtt. Detta sker 

genom att konstnärens ansikte och kropp skildras på ett både lekfullt, ironiskt och paradoxalt 

sätt. Självporträtt har historiskt sett använts som ett sätt att utveckla ett fundamentalt 

konstnärs-jag, men används nuförtiden ofta på ett djupare sätt; frågor kring etnicitet och kön 

är inte lika viktiga att skildra då dagens åskådare är mer politiskt medvetna och har lättare att 

tolka politiska budskap. Ett exempel som West lyfter fram när hon diskuterar moderna 

självporträtt är konstnären Tracy Emins självporträtt Everyone I’ve ever slept with 1963-1995 

(1995), som är ett tält fyllt med namn på insidan av personer som Emin har delat säng med 

under de anvisade åren. Utifrån detta beskriver West att självporträtt inte längre måste vara en 

skildring av konstnärens ansikte eller kropp, utan kan vara mer abstrakt länkat till jaget än så. 

                                                             
6 Marcia R Pointon. Portrayal and the Search for Identity. 1, uppl., Reaktion Books, 2015, s. 23. 
7 Ibid, s. 36. 
8 Ibid, s. 26.  
9 Ibid, s. 34. 
10 Shearer West. Portraiture. Oxford University Press, 2004, s. 205. 
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Självporträtt kan på så sätt utforska identitet via både psykologi och filosofi på ett sätt om är 

unikt för sin genre.11  

 

En annan teori som kommer att användas för att studera Sara-Vide Ericsons målningar är en 

Freudiansk teori som heter skärmminne. Teorin utvecklade Sigmund Freud under 1890-talet 

för att försöka förklara hur minnen fungerar och hur de agerar och påverkar människan. 

Teorin utgår ifrån en studie av barndomsminnen, med frågor kring hur upplevelser påverkar 

minnena innan man fyller fem till sju år, då man börjar samla permanenta minnen. Även efter 

dessa år sparas bara ett fåtal minnen i hjärnan, fastän man upplever saker varje minut av sitt 

vakna liv. Freud argumenterar här för att de flesta minnen man har från tidig ålder är de som 

har stark emotionell koppling, till exempel upplevelser som berör skam, rädsla eller fysisk 

smärta. Men mångas första minnen är inte kopplade till något negativt eller starkt känslosamt, 

utan kan ofta vara vardagssituationer, sådant som vid första antydan inte har så stor betydelse. 

Därför frågar sig Freud varför man lagrat dessa oväsentliga minnen. Freuds teori är att det 

finns två krafter i hjärnan, en som arbetar för att spara händelser som minnen och en som 

arbetar med att rensa oväsentliga upplevelser som inte behöver bevaras. Minnen sparas i 

bilder i hjärnan och ibland när man upplever något som ska omskapas till ett minne slår 

krafterna fel och bitar av det verkliga bortsorteras i omskapelsen från händelse till minne-bild. 

Skärmminnen är därför de minnen som bär på mer än man faktiskt kan se i minnesbilden, 

man minns det för att något starkt emotionellt hände samtidigt, men det har råkat bli 

bortsorterat i den bilden man sedan sparar.12  

 

Metoden som appliceras är en utförlig intervju med Sara-Vide Ericson. Intervjun är semi-

strukturerad då den var en fri diskussion som utgick från olika utgångspunkter jag ansåg vara 

relevanta för analysen och därför valt ut i förväg.13 Att arbeta med intervju har värde i sin 

kvalitativa metod, det genererar mycket information och en personlig upplevelse.14 Dock 

finns det alltid en tolkningsfaktor i intervjuprocessen som man ska vara aktsam för.15 Utöver 

intervjun används teorierna som utgångspunkt för att analyserna målningarna.  

 

 
                                                             
11 Ibid, s. 212. 
12 Sigmund Freud, “Screen Memory”, i On Freud’s Screen Memories, redigerad av Reed, Gail S., och Howard 
B, Levine. 1, uppl. Karnac, 2015. s. 6-8. 
13 Monica Dalen. Intervju som metod, 2. uppl., Gleerups, 2015, s. 34.  
14 Ibid, s. 71. 
15 Ibid, s. 72-73.  
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Tidigare forskning 
Ingen tidigare akademisk forskning om specifikt Sara-Vide Ericsons konst har utförts. 

Däremot finns det mycket forskning kring både målade porträtt och självporträtt som används 

framförallt som teoriunderlag. Painting Now, skriven av Suzanne Hudson används för att 

tolka hur just mediet målning används i konstnärskapet.16 I analysen av landskapsskildringar 

så appliceras Felicia Tolentinos avhandling om Vera Friséns konstnärskap, där det finns vissa 

likheter med Sara-Vide Ericson.17 För att analysera olika komponenter i målningarna och dess 

symbolik använder jag mig av forskning från olika tiders och kulturers symbolism. Jag har 

även läst och tillämpat c-uppsatsen Kvinnor avbildar kvinnor av Britt-Marie Augustsson som 

bland annat analyserar Sara-Vide Ericson i sin samtida konstkontext.18  

 

 

 

  

                                                             
16 Suzanne Hudson. Paining now. Thames & Hudson, 2015. 
17 Felicia Tolentino. Porträtt av ett landskap: Vera Friséns gestaltning av naturen i västerbotten. Diss., Umeå 
universitet, 2008. 
18 Britt-Marie Augustsson. Kvinnor avbildar kvinnor: en komparativ studie avseende kvinnoporträtt av Lena 
Cronqvist, Cecilia Edefalk och Sara-Vide Ericson ur ett genusperspektiv. C-uppsats, Linköpings universitet, 
2018. 
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Självporträtt 
 
Sara-Vide Ericson använder sig själv som subjekt i flera av sina målningar. Både som en form 

av självporträtt och som ett redskap för att berätta en historia.19  

 

Nykränkt av det undermedvetna (bild 1) målades av Sara-Vide Ericson 2012. En kvinna som 

liknar Ericson till utseendet står på stranden i 

ett brusande hav och stirrar rakt på åskådaren. 

I en röd klänning och röd hud liknar det som 

att personen antingen står eller går mot 

åskådaren ifrån ett ljusblått havslandskap. I 

vattnets horisont är havet lugnt och i vänster 

hörn finns en klippa som sticker upp ur 

vattnet. Runt om personens ben är vattnet 

brusande och vitt, till synes stora vågor rullar 

in mot stranden. Håret är blött och klänningen 

är klistrad mot kroppen.  

 

Här är en person placerad utanför en vardaglig 

situation. Personen som liknar Ericson tolkar 

jag som kanske sårad, kränkt och upprörd. 

En tolkning av den här målningen är att havet 

är en form av drömlandskap. Havet är en 

metafor för något annat, kanske sinnesstämningen, möjligtvis känslor som kan kännas som 

vågor som kastas över en. Det kan antas att personen av någon anledning varit under ytan då 

håret och klänningen ser blöta ut. Det kan anses personen i fråga här har en slags utsatthet, då 

hon är blöt i sina kläder, röd i ansiktet och vadar genom havet. Men kroppsspråket kan tolkas 

som om personen ändå har en slags ilska i sig, en destination med ett mål. Utifrån denna 

tolkning förmedlas det en bestämdhet och kanske en önskan av revansch riktad mot något 

utanför bilden.  

 

Målningen Myth Maid (bild 2), som Nykränkt av det undermedvetna (bild 1) skildrar ett 

vattendrag, men är målad fem år senare och är mycket annorlunda. Personen som liknar 
                                                             
19 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson.  

Bild 1: Sara-Vide Ericson, Nykränkt av det 
undermedvetna, 2012, olja på duk, 170x140cm 
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Ericson står i ett snötäckt skogslandskap framför en bäck. 

Personens kläder och hår är blöta. Personen håller huvudet 

i sina händer. Den nakna kroppen syns under den blöta 

genomskinliga vita tröjan. Delar av ansiktet är målat med 

en grön färg.  

 

Då personen i målningen har blött hår och blöta kläder kan 

det antas att personen har badat, eller på något sätt doppat 

sig i bäcken. Personen håller huvudet i sina händer, i en 

form av ångerfull gest och ansiktet ligger i en mörkgrön 

skugga. Då personen är blöt i ett snötäckt landskap känns 

den därför kall och obekväm. Det kan tolkas som att något 

har hänt karaktären som gör den väldigt ledsen eller 

upprörd. Landskapet kan som i tolkningen av Nykränkt av 

det undermedvetna (bild 1) vara ett mentalt landskap som representerar den psykologiska 

upplevelsen hos karaktären i fråga, 

eller så är det en verklig plats som 

den sårade står på. Bäckens vatten 

är målat på ett abstrakt och 

experimentellt sätt utifrån hur 

vatten rör sig och inger en känsla 

av mycket rörelse i strömmarna. 

Att måla grönt i ansiktet kan vara 

en symbol för det som pågår inne i 

huvudet på personen. Grönt är till 

exempel historiskt associerat till 

avundsjuka.20 Tolkningen av det 

gröna som symbol för avundsjuka 

kan vara ett medvetet val av 

konstnären för att skildra just 

denna känsla.  

 

                                                             
20 John Hutchings. ”Folklore and Symbolism of Green”. Folklore, vol. 108, nr. 1-2, 1997, s. 56. 

Bild 2: Sara-Vide Ericson, Myth Maid, 
2017, olja på duk, 100x120 cm 
 

Bild 3: Sara-Vide Ericson, The Raft, 2017, olja på duk, 40x60 cm 
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Målningen The Raft (bild 3) är ytterligare en skildring av en person och ett vattendrag i 

samspel. Här ligger en person flytandes vid vattenytan i brunt och orange vatten. Det verkar 

som att solen blänker i vattnet precis runt kroppen. Ansiktet är abstrakt och svårt att urskilja. 

Personen verkar vara passiv och stilla i det till synes grunda vattnet. Även här har karaktären 

kläder på sig i vattnet. Vattnet är målat likt Myth Maid (Bild 2) med hjälp av färgnyanser.  

 

The Raft (bild 3) kan redan vid första anblick tolkas som att något är udda. Det kan kännas 

märkligt att ligga stilla på det sättet som personen gör i vattnet, personen ligger helt passivt i 

vattnet. Det ser även ut som om personen har kläder på sig, vilket i så fall skulle vara ovanligt 

att bada i. Solen speglas kring ansiktet, vilket gör att ansiktsuttrycket är svårt att avläsa. Det 

kan vara ett lugnt ansiktsuttryck, det kan vara ett ansiktsuttryck som är uppgivet, eller något 

helt annat, det väsentliga är att åskådaren faktiskt inte vet. Vattnet rör sig som ringar skapade 

av människan, vilket sätter henne i fokus.  

 

Nykränkt av det undermedvetna (bild 1), Myth Maid (bild 2) och The Raft (bild 3) är alla 

snapshots ur en större berättelse. Betraktaren förstår att det hänt något innan målningen och 

att något kommer att ske efter målningen. Det är ett sätt att skildra en verklighet, samtidigt 

som åskådaren själv bygger sin egen historia om det som varit och det som kommer till att bli. 

För att använda Pointons teorier kring skildring av identitet i de här målningarna skulle jag 

anse att det är en del av Ericsons identitet som skildras här, samtidigt som det enligt Pointon 

alltid finns en nivå av fiktion i målning. Fiktionen tillkommer här genom berättandet av en 

historia som åskådaren själv bygger ihop. Samtidigt kan det vara landskapet som är en del av 

fiktionen, känslan i det upprörda och det sårade förstärks av situationen karaktären är placerad 

i. En slags metafor för hur jobbiga och svårhanterade ens sårade känslor kan vara, mer än en 

verklighetstrogen insyn i var målaren befinner sig.  

 
Vattendrag är något som har burit på stark symbolism genom tider och olika kulturer. I 

artikeln The Water Symbolism in the Poem ”Memento Mori” by Eminescu skriver Elena 

Golovanova om den rumänska poeten Mihai Eminescu (1850-1889) som använde vatten som 

en symbol för det eviga. Poeten använder det flödande vattnet i floder för att visa på det eviga 

flödet av tid.21 I Taoistisk filosofi används vatten och framförallt havet som en symbol för det 

goda, då vatten ger liv, men inte tar något i gengäld för att göra det. Havet används därför som 
                                                             
21 Elena Golovanova, ”The Water Symbolism in the Poem “Memento Mori” by Eminescu”, Journal of 
Danubian Studies and Research, vol. 5, nr. 2, 2015, s. 200.  
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en symbol för att ta sig igenom sina problem och för 

rening.22 Även i Sydafrikansk Zionism har vatten 

använts som symbol i ritualer kring förbättring från 

då:et och nu:et.23 Vatten som element är på så vis 

flitigt använt i konst och kultur genom tiderna för att 

symbolisera en utveckling, personlig som naturlig, 

samt ett renande av sitt förflutna och sitt jag.  

 

Detta kan läsas in i de självporträtt som vi sett ovan av 

Sara-Vide Ericson för att förstå vad karaktärerna i 

målningarna går igenom. I Nykränkt av det 

undermedvetna (bild 1) står Ericson framför havet, 

som uppstånden ur det. En tolkning kan då vara att 

hon befunnit sig i havet som metafor, gått igenom 

olika insikter och händelser, förstått och bearbetat. 

Havet ligger bakom henne, reningen och förståelsen är 

i imperfektum. Möjligtvis en slags gestaltning av En 

insikt som gjort henne upprörd och arg skapat nya 

känslor och perspektiv på sig själv eller sin 

omgivning. Samtidigt kan havet vara något farligt, något som slukar människoliv, därför kan 

det också istället för att symbolisera insikt och utveckling, vara en metafor för något som 

skadat och på så sätt lett till den ilska som gestaltas i bilden. I Myth Maid (bild 2) står Ericson 

också framför ett vattendrag, men i denna bild har hon stigit upp ur vattnet. I Eminescus dikt 

så symboliserar floden flödet av tid, något som kan vara applicerbart på Myth Maid (bild 2). 

Detta kan leda till en potentiell tolkning av känslan bakom målningen, där tid har passerat, då 

att vara i vattnet kan jämställas med att vara mitt i känslan. Flodens flöde upplevs, likt 

känslan, som om den pågår för alltid. I The Raft (bild 3) ligger karaktären mitt i ett vattendrag. 

Det är svårt att urskilja om det är en bäck, älv eller en sjö. Här hade man kunnat se det som att 

personen är mitt i en reningsprocess, eller mitt i flödet av den eviga tiden som bara fortsätter. 

Karaktären inger dock inget direkt tecken på liv eller aktiv vilja, detta skulle därför kunna 

tolkas som att hon är passiv under processen.  
                                                             
22 Peter Ping Li, Steven Shijin Zhou, och Abby Jingzi Zhou, ”The Taoist Spirit of Haier: The Metaphor of Sea 
Based on the Symbolism of Water”, Management and Organization Review, vol. 12, nr. 4, 2016, s. 803-804. 
23 Retief Müller och Frans Kruger. ”Rain and Water Symbolism in Southern African Religious Systems: 
Continuity and Change”, Exchange, vol. 42, nr. 2, 2013, s. 144. 

Bild 4: Sara-Vide Ericson, Behind, 2017, olja 
på duk, 80x120 cm  
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Målningen Behind (bild 4) verkar vara en närbild på Ericsons ansikte, 120 centimeter hög. 

Fokus i bilden är endast på ansiktet, med ögon som tittar rakt in i betraktarens. Ögonbrynen är 

lite rynkade och läpparna halvt öppna.  

 

De rynkade ögonbrynen och den halvt öppna 

munnen antyder att det är något som oroar eller 

upprör personen i målningen. Att läpparna är 

halvt öppna kan tolkas som en djup andning 

genom munnen eller som om hon är på väg att 

säga någonting. Ögonen ser rakt in i betraktarens 

och det är som om de söker efter något, kanske 

hjälp, kanske en önskan om förståelse. 

Målningen heter Behind (bild 4) vilket gör att 

man undrar vad som menas med ”bakom”. 

Bakom personen? Bakom duken? Bakom 

personens historia? Just eftersom den är så rakt 

på och visar framsidan av personen som visas i 

målningen, blir titeln intressant i det här fallet. 

Det ger målningen en dimension av mystik och 

kan tolkas som mitten eller slutet av en berättelse där något hänt tidigare.  

 
Målningen Transformer (bild 5) är från 2016 och skildrar en person som till utseendet liknar 

Ericson inomhus. Väggarna är gjorda i trä som ser åldrat ut och en liten glödlampa lyser över 

huvudet på henne. Personen står inne i ett hörn och ser mot något utanför bilden. Hon har på 

sig en pälsjacka, men inga byxor. Hon håller i två vävstolar som båda har vävar kvar i sig.  

 

I målningen står personen som intryckt i ett hörn bärandes på två vävstolar i varsin hand, som 

hon håller upp mot något utanför bilden. Hon ser ut som att hon är i ett försvarsläge och med 

hjälp av färgarbetet och positionen liknande det engelska ordspråket ”a deer in headlights”, ett 

djur framför strålkastare. Något hotfullt kollar mot henne. Blicken tolkar jag som fokuserad 

och möjligtvis rädd för vad som komma skall. Titeln Transformer, pälsjackan och nakna ben 

kan uppmana för en tolkning av att personen är i något mellanting, ett intryck av att hon är 

Bild 5: Sara-Vide Ericson, Transformer, 2016, olja 
på duk, 130x160 cm 
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mellan djur och människa. Ett typiskt hjälplöst djur 

som kämpar för sitt liv in i det sista, intryckt i ett hörn 

av en jägare. Men en person är inte ett djur, utan hon 

tar vävstolarna för att skydda sig själv. Även om 

personen kan upplevas vara i ett underläge och verkar 

vara i en pressad situation ser ansiktsuttrycket ut att 

vara bestämt och kan på så sätt tolkas som att ha en 

vilja att slås för sin sak.  

 

I intervju med konstnären har hon berättat att 

vävstolarna tillhörde hennes mormor, som vävde på 

dem. Jackan har också en personlig koppling till 

henne. Målningen kan således handla om att känna sig 

hotad i sitt arv eller i sin identitet. Att bli bestulen på 

en känsla eller en verklighet som man anser tillhöra sig själv.24  

 

I Snake Dance (bild 6) står en person i ett brunt landskap med ormar kring fötterna. 

Landskapet är abstrakt och kalt, fullt av stenar och torkat gräs, med skog i horisonten. I fokus 

är en person som liknar Ericson själv, ansiktet är brinnande rött och drar till sig 

uppmärksamhet. Hon har på sig svarta byxor, en röd topp och en blå kimono. Hon står som i 

ett halvsteg, med en orm liggandes över den stilla foten. Håret och kimonon fladdrar i vinden.  

 

Den här målningen förmedlar en mardrömslik stämning. Det syns att personen i målningen är 

rädd, ansiktet är täckt i rött som i en extremt stressad och pressad situation, samtidigt som 

allmänt upplevt hotfulla djur omringar henne. Hennes försiktigt placerade fotsteg inger också 

en känsla av rädsla. Målningen visades först på utställningen While Unconscious på Galleri 

Magnus Karlsson 2012. Landskapen är baserade på riktiga platser och är 

verklighetsförankringen till den scen som kan verka symbol för en mental process.25 Titeln på 

utställningen som gestaltar undermedvetna scener uppmanar till att jag tolkar Snake Dance 

(bild 6) som kopplad till ett mardrömsscenario. Det kan också vara en underliggande känsla 

och tanke som antingen befinner sig i konstnären, eller något som konstnären vill förmedla.  

                                                             
24 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson.  
25 Galleri Magnus Karlsson. While Unconscious. 2012. http://www.gallerimagnuskarlsson.com/news/sara-vide-
ericson-while-unconscious-galleri-magnus-karlsson (Hämtad 2018-11-26). 

Bild 6: Sara-Vide Ericson, Snake Dance, 
2012, olja på duk, 170x140 cm  
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Ormar är ett djur som använts mycket inom olika religioner, folksagor och kulturer som 

metafor. Inom kristendomen har ormen länge varit en symbol för ondska, framförallt har 

djuret en stark koppling till djävulen.20 Dock har ormen i till exempel sydamerikanska 

kulturer varit en positiv symbol för energi.26 Enligt Carl Jung så representerar ormen, för dem 

som ser den i till exempel drömmar, våra instinkter.27 Framförallt är ormen de förtryckta 

instinkter vi har inom oss, de som vi gömmer även för oss själva på grund av att de anses vara 

till exempel skamfulla eller tabubelagda av samhället och dess normer.28 Då målningen 

tolkats handla om vårt eller konstnärens undermedvetna så är det intressant att tänka på hur 

ormarna symboliserar det som är förtryckt. Det möjliggör för en tolkning där målningen blir 

en berättelse, ett ställe där en del av sig själv smyger omkring i hjärnan, rädd för ormarna som 

i sin tur är de tankarna som man inte vill erkänna för sig själv att man har. Men de finns där 

och man måste lära sig dansen med ormarna för att hitta balansen mellan att låta sig känna det 

man känner, fast man inte får.  

 

Via målningarna Transformer (bild 5) och Snake Dance (bild 6) skildrar Ericson en känsla av 

rädsla och en del av sig själv. Enligt Pointons teori så kan det ses som en skildring av jaget 

samtidigt som det är en skildring av kollektivet. På ett abstrakt plan är detta en bild av 

konstnären och konstnärens identitet, men det är också en bild av mänskligheten. Rädsla är 

något som spelar olika stor roll i alla människors liv, men finns i oss alla. Poitons teori utgår 

också ifrån att även om målningarna kan tolkas som representanter för den verkliga personen, 

konstnären, så finns det en nivå av fiktion som används som medel i berättandet i de här 

målningarna.  

 

                                                             
26 D. J. Moores. The Dark Enlightenment: Jung, Romanticism and the Repressed Other. Fairleigh Dickinson 
University Press, 2010, s. 46. 
27 Ibid, s. 46. 
28 Ibid, s. 47. 
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2016 målade Ericson en serie med sex målningar som steg för steg skildrar förvandlingen in i 

ett translikt tillstånd. I Going in to Trance II (bild 7) ser vi en person i ett skogslandskap. 

Håret ligger över ansiktet och är trassligt. Ansiktet är upplyst och blicken ser mot något annat 

utanför målningen. Hon har på sig en grön-skimrande päls, och en blå under. I Going in to 

Trance III (bild 8), står en person i mitten av målningen med ryggen mot betraktaren, men 

med huvudet vänt åt andra hållet. Denna målning är också i ett skogslandskap och hon har på 

sig samma kläder som i Going in to Trance II (bild 7). Hon håller i ett fällt träd med båda 

händerna.  

 

Going in to Trance II (bild 7) och Going in to Trance III (bild 8) kan tolkas som delar ur en 

process. Tillsammans berättar de en historia, en form av ritual i skogen som leder till ett 

upphöjt tillstånd. Släpandet av trädet och den påkomna blicken i Going in to Trance III (bild 

8) inger en känsla av att karaktären håller på med något personligt och hemligt. Att vara i 

trans innebär att man är i ett upphöjt tillstånd där man minskar fokus på ens omgivning och 

ökar fokus på sin identitet, detta kan uppnås på flera olika tillvägagångssätt.29 De här 

målningarna heter ”Going in to…” vilket betyder att det translika tillståndet inte är uppnått än, 

men är ett sökande efter det och ens inre kärna. Målningarna är därför inte lika mycket en 

skildring av identitet som skildringen efter att finna den.  
                                                             
29 Andrew M Colman, A Dictionary of Psychology.  

Bild 7: Sara-Vide Ericson, Going in to 
Trance II, 2016, olja på panel, 60x80 cm  

Bild 8: Sara-Vide Ericson,Going in to 
Trance III, 2016, olja på panel, 60x80 cm 
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Suzanne Hudson beskriver i Painting Now den moderna målningen som ett ställe där just 

sådana här skildringar utforskas. I en modern kontext är det inte helt ovanligt med målningar 

där landskapet som subjekten rör sig i är realistiska, men odefinierbara, vilket kan ge dem en 

mystisk eller abstrakt känsla. Subjekten är svåra att läsa och ofta verkar de vara involverade i 

sitt eget, mer än i dialog med åskådaren. Det inger en känsla av att något styr i subjektens liv, 

som åskådaren inte kan förstå sig på. Kroppen kan på detta sätt målas som både ett 

individuellt och kollektivt medium.30 Detta är applicerbart på alla valda porträtt i detta kapitel 

då landskapen är igenkänningsbara, men samtidigt abstrakta och odefinierbara. Det kan vara 

svårt att koppla subjektet i målningen till platsen för åskådaren. Karaktärerna i målningarna är 

också ofta svåra att tolka i sina uttryck, samt kan tolkas som svåra att förstå på grund av sin 

känslosamma distans, som skildras med hjälp av mediet målning då ansiktena ofta är abstrakt 

målade och personerna är placerade utanför ett logiskt sammanhang.  

 

                                                             
30 Suzanne Hudson, Painting Now, s. 123-124.  
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Kläder och textiler  
 
Kläder och textiler är ett motiv som Sara-Vide Ericson länge har målat på flera olika platser 

och situationer.   

 
 

 
The Dark White Redemption (bild 9) är precis som The Raft (bild 3) målad i en älv nära 

Ericsons hem. Ett vattendrag som gestaltas i flera av konstnärens målningar, en plats som 

Ericson inte kan låta bli att återkomma till i sin konst.31  

 

Vattendraget tar upp mest plats i målningen, vid slutet av vattnet ser det ut som sten, som 

klippväggar. Stenen eller klippan är i ljusbrun färg och abstrakt målad. Vattnet går i bruna och 

röda färger. I vattnet står en person med kläder på och håller en stång eller ett träd utan grenar 

med vita tröjor och skjortor hängandes på. Karaktärens ansikte är dolt bakom kläderna, men 

det syns att hon har en blöt tröja utan någonting under. Vattnet som droppar från kläderna ner 

i älven glittrar i solens reflektion, och där dropparna landar skapas vattenringar.  

 

                                                             
31 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson. 

Bild 9: Sara-Vide Ericson, The Dark White Redemption, 2016, olja på duk, 
250x190 cm  
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Med hjälp av nyanser i färgerna så arbetar Ericson med ljuset i målningen för att skapa ett 

varmt dagsljus. Till exempel är stenen på andra sidan vattnet i olika ljusa nyanser av brunt och 

beigt vilket ger intrycket att solen ligger på. Även kläderna som hänger framför personen är 

målade i olika nyanser av vitt, där vissa delar kan ha en bländande effekt då de i jämförelse 

med de skuggade partierna, är målade endast i vad som liknar kritvitt. De ljusa 

vattendropparna glittrar i ett varmt solljus, således ser det ut som att det är en varm 

sommardag som personen är ute och badar eller tvättar sina kläder.  

 

Men det ser inte ut som att kläderna är blöta för att de har blivit tvättade. Tvättar man kläder 

står man oftast inte i vatten upp till midjan med kläderna på. Det skulle inte heller vara så 

smart att torka dem genom att själv stå och hålla dem över vattnet. Det finns något i den 

kroppsställningen som är speciellt, karaktären står stadigt och bär kläderna över huvudet och 

därmed syns hennes ansikte inte, ansiktet som ofta är en stor del av ens identitet och som man 

läser av känslor i. Därför tolkar jag det som att kläderna är viktigare än människan i den här 

målningen. Vad har personen gjort med kläderna? Den här målningen tolkar jag som en 

gestaltning av rening och återfödelse. Som tidigare nämnts har vattendrag ofta symboliserat 

rening och ett sätt att utvecklas på. Kläderna kan tolkas som symboler för olika delar av en 

person, till exempel beroende på vem man var och vad man gjorde när man hade på sig dem. 

Därför kan det tolkas som att olika delar och erfarenheter har bearbetats genom 

reningsprocessen av klädesplaggen.  

 

I intervju med Ericson har hon berättat om skaparprocessen inför just den här målningen. 

Minnen är viktiga i hennes konst, inte bara för berättelsen utan också under skapandet. Inför 

den här målningen har Ericson varit i vattendraget själv och burit på kläderna, precis som 

karaktären i målningen. En förståelse av hur det är att ha iskallt vatten upp till midjan är 

väsentlig för att sedan kunna porträttera rätt känsla i målningen.32 I skapandet av den här 

målningen syns Ericsons identitet som konstnär. Muskelminnet är viktigt för att på bästa sätt, 

med varje enstaka penseldrag, skapa något med en ärlig känsla. 

                                                             
32 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson. 
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Lightkeeper (bild 10) är en målning som 

skildrar samma plats som The Dark White 

Redemption (bild 9).33 Målningen gestaltar ett 

vattendrag som går i rödbruna toner, samt 

gröna nyanser bakom personen i bilden. Ljusa 

toner och vit färg skapar en reflektion av solen 

i vattnet. Centrum i bilden är ett stort gult 

kimono-liknande plagg, vilket en person i 

vattnet håller upp framför sig. Det droppar 

vatten från plagget, som att det är blött.  

 

Den här målningen är likt The Dark White 

Redemption (bild 9) målad på vad som ser ut 

att vara en varm sommardag. Solen lyser upp 

vattnet, och medan blåa toner bildar en 

reflektion av en blå himmel, illustreras grönska 

med hjälp av gröna toner. Det inger hopp, i jämförelse med det kalla, snötäckta landskapet i 

Myth Maid (bild 2). En person håller upp plagget över huvudet, kanske för att inspekteras, 

vilket inger en känsla av att plagget är betydelsefullt. Plagget är målat med ljust gula toner, 

vilket kan upplevas som en varm ljuskälla. Precis som i The Dark White Redemption (bild 9) 

är det som om plagget har fått ett nytt liv, kanske har det varit smutsig och behövts tvättas. 

Titeln på verket, Lightkeeper, är en person som lyser upp för båtarna så de inte går på grund. 

Den gula jackans sken blir som en symbol för något som ger ljus och styrka, möjligtvis till 

personen som håller i den. Det kan därmed tolkas som att personen och plagget har en 

ömsesidig relation – de renar och ger nytt liv till varandra. 

 

Plaggen i Lightkeeper (bild 10) och The Dark White Redemption (bild 9) är både fysiska ting 

och abstrakta metaforer för något annat. Ericson verkar hantera kläderna varsamt, som att 

hennes band till dem är starka.34 I intervju med Ericson berättade hon att kläder ofta bär på ett 

minne, eller en känsla kopplat till en upplevelse som kan vara svårt att minnas. Detta är något 

som teorin om skärmminne talar om. En stark känsla kan ibland kopplas ihop med något som 

                                                             
33 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson. 
34 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson. 

Bild 10: Sara-Vide Ericson, Lightkeeper, 2015, 
olja på duk, 130x170 cm  
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vid första anblick anses vara oväsentligt, vilket gör det svårt att förstå varför känslan 

uppstår.35  

 

Det pågår även en aktiv handling i målningarna. Kläderna blir, eller har blivit, tvättade och 

badade. Frågan är varför valet att ge dem ett nytt liv har gjorts. Bär de på något som 

betraktaren inte kan begripa? Har de en koppling till en händelse i Ericsons liv? Åskådaren 

kopplar förmodligen inte ihop klädesplaggen med ett specifikt minne såsom Ericson gör, men 

de inger ändå en känsla av betydelsefullhet för karaktärerna i målningen.  

 

Kläderna täcker karaktären i målningarna, och kan därmed tolkas som viktigare än karaktären. 

Personen är ändock gestaltad i målningen 

vilket inger känslan av att vara 

sammankopplad med plagget, som en del av 

personens historia. Precis som West skriver i 

sin teori om porträtt och identitet behöver inte 

personen vara det främsta i ett självporträtt, 

personen och dess identitet kan istället 

porträtteras via andra fysiska medel. Ericson 

pratar om kläder som viktiga förankringar till 

tidiga minnen och starka känslor. Är det några 

speciella plagg som är skildrade och i så fall 

varför, vad bär de på för mening? 

Klädskildringarna skulle i så fall kunna tolkas 

som en gestaltning av Ericson själv, ett 

minne eller hennes identitet under uppväxten. 

Men enligt Pointons teori behöver plaggen 

egentligen inte alls symbolisera något verkligt. De kan vara symboler för något annat, en 

påhittad historia som kläderna berättar i målningarna. De behöver således inte vara förankrade 

i fakta som speglar Ericsons identitet.  

  

                                                             
35 Sigmund Freud, “Screen Memory”, i On Freud’s Screen Memories, redigerad av Reed, Gail S., och Howard 
B, Levine. 1, uppl. Karnac, 2015. s. 6-8. 

Bild 11: Sara-Vide Ericson, Talisman, 2015, olja på 
duk, 140x170 cm 
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I Talisman (bild 11) hänger en stor turkos klänning centrerat i målningen. På golvet i rummet 

ligger en hög kläder och en galge. På högra sidan skymtas ett nytt rum som verkar vara 

mörklagt. Det sipprar in ljus från vänster, som om det finns ett fönster vid sidan av gardinen. 

Klänningen är upphängd i taket, i någon slags bur eller möjligtvis en fläkt, med vad som 

liknar tejp eller klämmor. 

 

Talisman (bild 11) kan tolkas som livlös, då det inte 

finns något levande eller rörelse i bilden. Den kan 

tolkas som en känsla av ensamhet med en dröm om 

att få vara på en kropp, kanske bör den vara på en 

fest, istället för ensam och övergiven. Känslan kan 

även vara att något gått förlorat, en chans att ha på 

sig klänningen som försvunnit. Alternativt en 

önskan om att ha den kvar eller motvilja att hänga in 

den i en garderob.  

Kläderna på golvet kanske också har varit 

upphängda någon gång, men blivit undankastade i 

en hög. En tolkning kan då vara att den turkosa 

klänningen är den utvalda. De andra kläderna var 

inte bra nog och den turkosa klänningen står 

segrare, värdig att målas av och förevigas.  

 

Målningen Studying the Bioluminescence Isolation II (bild 12) går i färger som Ericson 

vanligtvis inte målar i. Hela målningen är gjord i olika nyanser av blått, där det mörkaste 

nästan är svart och det ljusaste nästan är vitt. I nyanserna träder det fram klädesplagg som 

hänger på rad. I det mörka rummet hänger plaggen på galgar vid en kran. Plaggen är alla 

målade i blått och gestaltas med hjälp av färgnyanser mer än tydliga linjer. Ett av plaggen i 

målningen, en klänning, är betydligt ljusare än de andra, nästintill vitt.  

 

I konstrast till de mörkare färgerna känns det som att det lyser om det vita plagget. Målningen 

är intressant ur ett mer tekniskt perspektiv, det är just arbetet med färgerna som gör den unik. 

Det är lätt att förstå vilket plagg som är i fokus och har en viss betydelse i målningen. Det ger 

målningen en huvudkaraktär i en subjektslös scen. Man kan anta att klänning faktiskt lyser, då 

plaggen intill är målade i en ljusare ton, som att ett sken låg över dem. Som i Talisman (bild 

Bild 12: Sara-Vide Ericson, Studying the 
Bioluminescence Isolation II, 2016, olja på 
panel, 30x40 cm 
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11) känns det som att ett betydelsefullt 

plagg är utvalt, ett plagg som är viktigare 

än de andra. Precis som att kläder kan vara 

bara objekt, men att vissa kläder kan vara 

mer än så.  

Frågan är vem kläderna tillhör och varför 

vissa plagg är utvalda. Kanske är det viktig 

information att veta om man vill ha en 

inblick i vad målningarna säger om 

konstnärens identitet. Detta kan vara något 

som är applicerbart på konstnärens 

professionella identitet mer än hennes 

privata. Det kan vara en fråga om vilka 

motiv som målas och ett experimentellt sätt 

att måla självporträtt på. Möjligtvis kan det 

också vara en utforskning i hur exempelvis 

färg används för att belysa något och 

skapa hierarkier i en målning. Det kan 

vara relevant att förstå för att få en insikt i vem Ericson är som professionell målare och 

hennes experimentella identitet. Å andra sidan kan plaggen ha en mycket personlig mening, 

de kan ha varit specifika plagg som konstnären eller någon den känner burit vid speciella 

tillfällen. De kan ha en betydelse som inte ens konstnären förstår, men ändå gör dem starkt 

kopplade till en viss känsla enligt teorin om skärmminnen. De kan vara bilder av det som ofta 

inte berättas i sagor, en verklighet mitt i fiktionen.  

 

I målningen The Map (bild 13) gestaltas ett täcke i ljusblå toner. Delar av täcket är målade i 

en ljusare färg som om ett ljus ligger över täcket. Täcket är sytt i fyrkantiga mönster med 

blomliknande former där trådarna korsar varandra. Runtom verkar det ligga andra tyger, 

kanske kuddar eller underlakan på en säng. Det syns inte på målningen om någon eller något 

ligger under täcket. Platsen i målningen kan tolkas som ett fridfullt ställe ämnat för vila och 

återhämtning, utan några negativa konnotationer.  

 

Vilande täcken förekommer flera gånger i Ericsons konstnärskap. Även om de är objekt så 

kan de tolkas som om de är fyllda med liv eller själ. Just detta täcke förekommer i flera 

Bild 13: Sara-Vide Ericson, The Map, 2017, olja på duk, 
162x214 cm 
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målningar som alla var med i samma utställning, något som talar för att täcket är viktigt. I den 

här målningen, separat från de andra, så känns täcket lugnt. Det behöver inte vara samma 

känsla som utstrålas när den upplevs bredvid andra målningar. Förutom att målningen är 

mycket estetiskt tilltalande är den också inbjudande, då täcket ser lent och varmt ut när det 

ligger under solens strålar.  

 

Enligt West skulle denna målning kunna vara en form av självporträtt och en skildring av 

identitet, en inblick i konstnärens sinnesstämning. Samtidigt som Pointon också talar om 

självporträtts fiktiva del, målningen kan vara en del av en större berättelse, en verklighet där 

fiktionen sipprar in. Textiler och kläder kan vara fyllda med känslor kopplade till olika 

minnen, och objekt kan bära på olika meningar beroende på vem som upplever dem. Ericson 

har valt att berätta historier för åskådaren där textiler får ta plats. Att hon valt ut vissa textiler 

framför andra kan tolkas som en spegling av henne själv och vad som är viktigt för henne. 

Valen kan vara baserade både i att textilerna är estetiskt tilltalande och att det finns en 

emotionell koppling.   
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Landskapsskildringar  
 
Även om landskap är en viktig del av Sara-Vide Ericsons självporträtt och textilskildringar 

gör hon också mycket målningar där endast landskapet är i fokus. Framförallt gestaltas den 

svenska skogen och hennes personliga omgivningar.  

 

Baba Yaga (bild 14) är en målning av ett träd, likt en gran, underifrån. Barren går i olika 

gröna dova nyanser och inte mycket ljus lyser igenom vilket gör målningen mörk.   

 

Granen är målad ur ett grodperspektiv, något som 

används mycket i till exempel fotografi för att 

etablera en maktposition.36 Trädet kan därför tolkas 

som att det är större än åskådaren, mäktigare och 

kanske lite skräckinjagande. Eftersom att målningen 

mörk i färgerna så förhöjer det känslan av att ha ett 

övertag gentemot åskådaren. På så sätt dras trädet 

från objekt till subjekt och påverkar maktbalansen 

mellan åskådare och motiv.  

 

The Host / The Marsh Report (bild 15) gestaltar ett 

större landskap än Baba Yaga (bild 14), men även här 

är ett specifikt träd i fokus. Det är ett landskap i 

dagsljus. En gran utan barr är i fokus och den 

angränsande marken ser ut att vara täckt av en ljus 

lavar. I bakgrunden finns flera liknande träd. Marken 

är täckt i ljusgrönt och rött gräs som är målat i 

abstrakta och diffusa drag med hjälp av skiftningar i färger, samtidigt som den är mycket 

detaljrik på vissa ställen.  

                                                             
36 Marina Sigurdsson, och Sophie Edqvist. Ledare i Fokus: En jämförelsestudie av kvinnliga och manliga ledare 
i media. C-uppsats, Uppsala universitet, 2014, s. 44. 

Bild 14: Sara-Vide Ericson, Baba Yaga, 2016, 
olja på duk, 100x140 cm  
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Landskapet i målningen känns öde, men inte helt 

livlöst. På marken känns det som att det växer och 

finns liv i naturen, även om träden känns döda. 

Eftersom målningen heter The Host / The Marsh 

Report (bild 14) och ”the host” betyder ”värden” 

på svenska, kan det tolkas som att trädet längst 

fram är det som ”välkomnar” en in i skogen, 

landskapet och in till målningen. Det är inte en 

hotfull eller läskig miljö som Baba Yaga, men inte 

heller en helt fridfull miljö då träden är kala och 

ödsliga. Marken är målad med hjälp av olika 

färgnyanser som mjukt går in i varandra för att 

skapa en estetiskt tilltalande bakgrund.   

 

 Målningen Powerplace (bild 16), är annorlunda i 

sin stil jämfört med The Host / The Marsh Report 

(bild 15) och Baba Yaga (bild 14). En anledning 

kan vara att den är målad några år tidigare än dem. Längst fram är det högt röd-brunt gräs. 

Det är tre stenar bredvid varandra i gråa och blåa nyanser, mönstrade med vad som skulle 

kunna vara skuggor från granarna. Bakom stenarna är 

skogen, där flera träd på ett abstrakt sätt skildras med 

hjälp av mörkgröna toner som nästintill smälter ihop. 

 

Den här målningen är inte lika mörk som Baba Yaga 

(bild 14), men inte heller lika ljus som The Host / The 

Marsh Report (bild 15). I jämförelse med dessa 

målningar kan den tolkas ha en mer rofylld och lugn 

stämning. En mer abstrakt teknik används här och 

granarna uppe i det vänstra hörnet ser nästan ut som om 

de vore målade i vattenfärg. Det ger skogen ett mjukt 

utseende och den kan därmed tolkas som harmlös. 

 

Det är tydligt att landskap och miljö är viktiga för 

Bild 15: Sara-Vide Ericson, The Host / The 
Marsh Report, 2017, olja på duk, 150x100 cm  

Bild 16: Sara-Vide Ericson, Powerplace, 
2012, olja på duk, 140x120 cm  
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Ericson, framförallt i hennes konstnärskap. De verkar vara laddade med olika energier som 

talar till henne. Landskapsmålningarna är kanske framförallt hjälpmedel till de andra 

målningarna för att beskriva stämning och gestalta miljö. Konstnärens kulturella identitet kan 

tolkas med hjälp av de här målningarna. Skogen är viktig och påverkar hennes konstnärliga 

motiv och uttryck. Samtidigt som de är dessa landskap hon både växt upp bland, men också är 

verksam i nu.37 Men även hennes professionella identitet skildras genom det experimentella 

sättet att använda sig av den abstrakta måleritekniken och valet av färger. Känslor kopplade 

till specifika platser gestaltas med väl valda former och färger för att skapa stämningsfyllda 

landskap i målningarna. Detta liknar den samling målare som varit verksamma i norra Sverige 

och deras sätt att gestalta landets natur.38  

                                                             
37 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson. 
38 Felicia Tolentino. Porträtt av ett landskap: Vera Friséns gestaltning av naturen i västerbotten. Diss., Umeå 
universitet, 2008, s. 109. 
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Avslutande diskussion  
 

Sara-Vide Ericsons målningar är berättelser utan början eller slut, berättandet sker i mitten av 

sagan. Vi får ta del av snapshots ur större berättelser som åskådaren själv får lista ut. Hon är 

en del av en samtida svensk konsttradition där berättande och känslofyllt måleri är populärt, 

framförallt bland kvinnliga målare.39 Den samtida konsten innefattar en oändlig mängd 

konstnärliga uttryck, men stilen som Ericson verkar inom är återkommande bland svenska 

kvinnliga konstnärer och har jämförts med till exempel Lena Cronqvist och Cecilia Edefalk. I 

det moderna måleriet är experiment med olika konstgenrer vanligt. Att blanda abstraktion och 

expressionism med föreställande realism är något som Ericson utforskar i sin konst. 40 Ett 

uttryck där individen är i centrum för att förmedla komplexa känslotillstånd och 

allmänmänskliga upplevelser med en stämningsfylld omgivning. I denna kontext är det inte 

ovanligt att använda sin egen kropp som modell i sin konst och sitt måleri, så som Ericson 

gör.41  

 

Nästan alla av Ericsons målningar skildrar hennes identitet via olika medel. Hon har en 

tendens att vara blottande och sårbar i sina målningar där hon skildrar sig själv i olika 

upprörda eller utsatta tillstånd. Negativa känslor förmedlas ofta i hennes mer klassiska 

självporträtt där hon använder sig själv som subjekt. De ställer frågor kring vem hon är som 

privatperson och vilka känslor hon upplevt.  

 

Via landskapsskildringarna gestaltas också en del av Ericsons identitet. De är berättande om 

hennes bakgrund och var hon kommer ifrån. Ericson gestaltar ofta den svenska skogen och 

det är uppenbart att platsen hon växt upp på och lever i är viktig. Det finns en historisk svensk 

tradition inom landskapsmåleri, framförallt bland västerbottniska konstnärer, att basera 

landskapsskildringarna på riktiga platser från ens omgivningar.42 Att visa upp en del av 

hennes liv och kontext är något som även Ericson arbetar med. Eftersom Ericson lever i 

landskapen hon skildrar, har de alltså en stark koppling till hennes liv både nu och från hennes 

barndom.  

 
                                                             
39 Britt-Marie Augustsson. Kvinnor avbildar kvinnor: en komparativ studie avseende kvinnoporträtt av Lena 
Cronqvist, Cecilia Edefalk och Sara-Vide Ericson ur ett genusperspektiv. C-uppsats, Linköpings universitet, 
2018, s. 33.  
40 Ibid, s. 19. 
41 Ibid, s. 29.  
42 Felicia Tolentino, Porträtt av ett landskap: Vera Friséns gestaltning av naturen i västerbotten, s. 109.  
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Hennes konstnärliga identitet kan också tolkas via de målningarna som diskuterats i 

uppsatsen. Ericson arbetar experimentellt med både abstrakt och föreställande måleri, utmanar 

olika målartekniker och blandar dem fritt. Till exempel skildrar hon i Myth Maid (bild 2) 

tydligt en person, samtidigt som ansiktet är abstrakt målat i en grön nyans. Även vattnet 

bakom personen är abstrakt och experimentellt målat. Det föreställande mystifieras av 

abstraktionens effekt att dölja vissa detaljer, något som resulterar i att målningarnas budskap 

blir svårtydda. En följd blir att den individuella åskådaren får större tolkningsutrymme och 

egen chans att bygga upp känslan och budskapet i målningen på egen hand. Vakanserna i 

målningarna blir en del av Ericsons tekniska språk för att kommunicera med åskådaren. I The 

Raft (bild 3) blandas vatten och ansikte ihop på ett abstrakt sätt, personens reaktion på 

situationen är kanske inte viktig, kanske är interaktionen mellan åskådare och tolkning av 

verket det viktiga. Tolkningen att interaktionen är det viktiga kan vara relevant utifrån 

konstnärens kontext då det är ett modernt sätt att skapa konst på.43   

 

I det narrativa språket som Ericson använder sig av så kan man applicera Pointons teori, där 

porträtt alltid har en fiktiv nivå. Så fort något är berättande förekommer en nivå av fiktion, det 

finns ingen önskan om att måleriet ska vara helt självbiografiskt och realistiskt troget till 

verkligheten i Ericsons måleri.44 Fiktionen som blandas med verkliga känslorna är ofta det 

som gör en målning universell och mer mottagliga för en större publik. Det finns mycket att 

läsa in om Ericsons verkliga identitet i målningarna, men fiktionens del är viktig för att förstå 

hur känslorna upplevs. Till exempel är det inte troligt att Ericson personligen har varit i alla 

de fysiska situationerna som skildras i hennes målningar, utan att de är påhittade scenarion för 

att förstärka och förmedla en känsla till en bredare publik.  

 

Ericson skildrar via sin konst ett flertal både fundamentala men också mycket komplexa 

känslor. Konsten utgår ifrån att förmedla känslor och upplevelser i det individuella till det 

universella och allmänmänskliga. Två exempel är Transformer (bild 5) och Snake Dance (bild 

6) som jag har tolkat utifrån känslan rädsla. De föreställer personer som inte är i vardagliga 

situationer där man känner rädsla, utan i förstärkta situationer där rädslan är panikartad och 

akut. De kan tolkas som en gestaltning av kärnan i rädsla, den närmsta, mest övertagande 

sådan. De visar på hur rädsla kan försöka bekämpas, till exempel i Transformer (bild 5) där 

personen möjligtvis håller upp vävstolarna för att skydda sig in i det sista, även om hon är 

                                                             
43 Britt-Marie Augustsson, kvinnor avbildar kvinnor, s. 30. 
44 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson. 
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intryckt mot ett hörn. I Snake Dance (bild 6) står personen i ett landskap av ormar, utan någon 

synlig räddning ur situationen. Målningarna blir en metafor i sin helhet för en oåtkomlig 

känsla kommunicerad på ett enkelt sätt. Även om andra målningar gestaltar djupare 

psykologiska och känslosamma mekanismer så som Going in to Trance II (bild 7) och Going 

in to Trance III (bild 8). Här skildras en process för att nå någon form av upphöjt tillstånd, en 

resa in i sitt eget inre samtidigt som personen tolkningsvis rör sig djupare in i skogen. De kan 

tolkas som en inre resa, eller en uppenbarelse, och ett sätt att förstå sig själv och sina känslor 

på. Ett utforskande av jaget som också kan anses vara en allmänmänsklig önskan och bieffekt 

av att leva.  

 

Även målningarna där textiler och klädesplagg är i fokus kan tolkas som skildringar av 

Ericsons identitet. Textilmålningarna ställer frågor om val, varför är vissa plagg utvalda och 

andra inte? I intervju har Ericson berättat att hon kan känna starka känslor kopplade till vissa 

plagg, minnen som är förankrade i hennes barndom. Dessa minnen är inte i form av bilder, 

utan är känslobaserade. Detta stämmer överens med teorin om skärmminnen och hur det 

fungerar, plaggen bär på komplexa känslor från hennes barndom. Eftersom textilerna 

representerar en del av Ericson och hennes identitet så kan de enligt Wests teori tolkas som en 

form av självporträtt, då de berättar en historia om Ericsons identitet och känsloliv. 

 

Målningarna med textiler och kläder i fokus kan också tolkas som mer än en personlig 

relation till vissa kläder. Dark White Redemption (bild 9) och Lightkeeper (bild 10) har 

tolkats, utifrån intervju med konstnären, som gestaltningar av rening.45 Rening är också en 

process där människor kan utveckla sitt jag, göra sig av med giftigt bagage, beteenden eller 

smärtsamma minnen. En komplex känsla av att ta sig igenom något där klädesplaggen agerar 

metaforer för det som behövs bearbetas. Detta kan tolkas med hjälp av Wests teori som en 

skildring av identitet och en form av självporträtt via de narrativa händelseförloppen i 

bilderna. Målningarna kan även fungera som snapshots ur Ericsons verkliga liv och känslor 

hon bearbetar samtidigt som de kan, med hjälp av Pointon, tolkas som en individuell skildring 

av det kollektiva.  

 

 

  
                                                             
45 Linnéa Franz, intervju med Sara-Vide Ericson. 
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Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis har jag diskuterat Sara-Vide Ericsons målningar med hjälp av två olika 

identitetsteorier presenterade av Shearer West och Marcia Pointon. Det jag har funnit är att 

Ericsons målningar som gestaltar allt från landskap, henne själv och olika textiler till viss del 

skildrar olika delar av hennes identitet; de är berättande både i sig själva och i sin tolkning om 

vem konstnären är. Både de målningarna som gestaltar konstnären själv och de som skildrar 

textiler kan tolkas som självporträtt då de berättar något om vem Ericson är. Teorin om 

skärmminnen har applicerats framförallt på textilskildringarna för att utforska varför vissa 

kläder har större betydelse i konstnärskapet än andra och att de är starkt kopplade till 

barndomen. Hennes professionella identitet har också diskuterats som experimentell och 

utforskande i det blandade abstrakta och föreställande språket som ger målningarna mystik 

och gör dem mer mottagliga för en bred och individuell tolkning hos åskådaren. Relationen 

mellan fiktion och verklighet har undersökts och jag har kommit fram till att fiktion tillåts att 

styra över målningarnas stämning och motiv för att förmedla en verklig kärna eller känsla.  
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