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Genom studier av arkeologiska fynd 
kan vi läsa, känna och spekulera 
om dåtiden. Mitt projekt utforskar 
relationen mellan människor och 
föremål; jag vill läsa, känna och 
spekulera om samtiden. Vad har vi 
för emotionell koppling till föremål 
och vad berättar de, genom sin 
form, om oss eller sig själva? Med 
animism som utgångspunkter har 
jag använt mig av teckning som ett 
verktyg för att kunna ge form åt de 
bakomliggande abstrakta idéerna 
och samtidigt nå oväntade resultat. 
Genom skulptur har jag sedan 
förkroppsligat dessa teckningar till 
känslomässiga artefakter där funktion 
ersatts med ett emotionellt värde.  

Materialisera tankar, 
känslor och idéer  
till gestaltning
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Mitt projekt föddes när jag tittade på Kalle Anka på 
julafton. Baloo och Mowgli lyfter på en stor sten och 
hittar myror därunder, något som Mowgli förut inte kände 
till. Som barn företog man samma sak själv då man lekte 
utomhus och lyfte på stubbar och stenar, klämde på 
röksvampar och upptäckte små samhällen av insekter; 
känslan av att upptäcka något som man inte förväntade 
sig. Jag vill undersöka förhållandet mellan det vi ser och 
det som finns. Situationer där vardagsföremålen laddas 
med fantasi, föremål fyllda med potential som många kan 
ha föreställt sig men aldrig tidigare sett gestaltad i fysisk 
form. Vad är föremålet och vad kan det berätta? Vad 
händer när man öppnar, delar, vänder eller lyfter på det? 
Vilka uppfattningar har vi om föremålet? Vad tror vi oss 
veta om det som finns inuti ett föremål, eller vad det är 
till för? Vilka fördomar har vi kring hur det ska se ut? Vad 
kan dölja sig under den polerade ytan och vad visar dess 
verkliga insida?

Inledning / 
projektbe-
skrivning 1 
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Vad spelar stenen för roll? Istället för att undersöka vad 
som finns under stenen vill jag istället undersöka själva 
stenen. Under projektets gång har mitt perspektiv hela 
tiden kretsat kring dualitet såsom verklighet/overklighet, 
konstruktion/dekonstruktion, insida/utsida etc. Jag ville 
försöka finna något oväntat själv, likt den känslan som 
Mowgli erfor när Baloo lyfte på stenen.  

Vändningen
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Research /
Alkemi   
Referens / 
“The Golden Game”

Mitt första steg var att betrakta vardagsföremål, men 
efter en tid gav det ingenting. Efter en tid fick jag ett 
tips; en bok om alkemi. Alkemi kallas den äldre tidens 
vetenskap som var ett förstadium, en proto-vetenskap, 
ur vilket den moderna vetenskapliga kemin växte fram. 
De som praktiserade alkemi kallades “alkemister”.  
I dag betraktas alkemi som en pseudovetenskap och 
praktiseras inte av några meriterade kemister. Alkemi 
förekommer dock i esoteriska kretsar och som  
symbolspråk inom till exempel den teoretiska psykologin.  
Medeltidens alkemister sysselsatte sig till en del även 
med att försöka framställa guld och livselixir som skulle 
bota sjukdomar och förlänga livet. För detta ändamål 
sökte de efter ett urämne ur vilket alla andra ämnen 
hade skapats från och som kom att gå under flera  
benämningar, bl.a. “de vises sten” och ”det fulländade 
ämnet”. Förhoppningarna att man genom sammanbland-
ning skulle kunna framställa andra redan kända ämnen så 
som det ädla guldet grundar sig på Aristoteles teori om 
att alla ämnen i sin tur är uppbyggda av de fyra elementen. 
Genom att blanda olika ämnen i rätt proportioner skulle 
man kunna producera vilket annat ämne som helst. 
Namnet på alkohol är ett arv från alkemisternas tid. Deras 
tankesystem byggde på olika mängder av magi, platonism, 
gnosticism och andra numera i mångt och mycket 
bortglömda läror som sammanförde den materiella och 
andliga världen. Detta fick mig att fundera på om jag 
kunde skapa min egen vetenskap vilket igen ledde till 
Mowgli, det oväntades skapelse och till kontradiktionen 
mellan det overkliga och det verkliga. Med detta menar 
jag att jag sätter mina egna premisser och uppfinner mina 
egna regler för min metod; jag försöker uppfinna något 
som springer ur mig själv. Det finns något spännande med 
kopparetsningarna från boken  
“The Golden Game”. 
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Research /
Animism

En annan koppling jag etablerade tidigt i projekts  
researchfas var folktro och animism – det senare är ett 
begrepp inom teologin som betecknar en religiös upp-
fattning enligt vilken naturen är besjälad, exempelvis att 
varje träd eller vattendrag besitter en ande; tron på att 
föremål kan ha ett liv. Fascinationen för animism idag tar 
sig exempelvis uttryck genom filmsviten Toy Story, där 
leksakerna vaknar till och lever sitt eget liv när barnen 
är utom synhåll. Det intressanta är enligt min mening att 
koppla detta begrepp till hur jag kan ge ett föremål jag 
skapat själv ett liv? Inte genom mekanik eller artificiell 
intelligens, utan en själsligt betingad kraft; en känsla eller 
tro på att det skulle kunna ha liv? Vad gör och hur gör jag 
objektet levande? Vad får oss att känna att döda ting  
har en själ?
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Inspiration / 
Nathalie du 
Pasquier

Referens / 
“Big objects not  
always silent”

En dag när jag besökte biblioteket såg jag en bok  
i periferin. Det stod en stor lapp bredvid boken,  
“Ny bok, låna mig gärna”. Det var en bok om Nathalie  
du Pasquier.  Bilderna föll mig i ögonen direkt och  
hennes sätt att gestalta påminde mig om mitt eget 
arbete. Jag kunde se en koppling mellan oss, men också 
till Cezannes stilleben som fungerade som inspiration 
för modernister likt Picasso. Skillnaden mellan mig och 
Nathalie är att hon är 28 år äldre och har hunnit med 
så mycket mer i sitt konstnärskap. Nathalies bakgrund 
är intressant: hon är inte bara konstnär utan har en 
bakgrund som designer på 80- och 90-talet som en del 
av Memphisgruppen på den tiden. Memphisgruppen 
var ett designkollektiv som var verksamt mellan 1981 
och 1988. De designade möbler, tyger, glas, metall och 
andra föremål med mönster som kallades postmoder-
nistiska och kännetecknades av färggladhet och vågad 
geometri. Memphisgruppen grundades under ledning 
av den italienska designern Ettore Sottsass (som bland 
annat formgivit den ikoniska reseskrivmaskinen Olivetti 
Valentine) i Milano 1981. Gruppen premiärvisade sina 
skapelser för första gången på möbelmässan i Milano 
1981. Namnet kommer från en låt av Bob Dylan, Stuck 
Inside of Mobile with the Memphis Blues Again.  
Gruppen ville bryta med dåtidens smak och skapa 

debatt kring formgivning. Gruppens arbete kan ses som 
konstverk snarare än produkter eftersom flera av de 
produkter man formgav var oanvändbara och fann sin  
väg direkt in till utställningar, museer och hos samlare. 
Min kännedom om Memphis var tidigare begränsad 
men det jag sett tidigare har jag inte gillat; kanske för 
att de var som störst när jag var barn på 90-talet och 
konglomerat som Ikea skapade otaliga dåliga pastischer 
av deras estetik. Det är inte är deras grundestetik som 
är fel, bara återskapandet som följt efter. Genom min 
återupptäckt kunde jag betrakta dem med nya ögon och 
falla för deras formspråk. Det var som en helt ny värld för 
mig, och det fick mig att vilja teckna. 
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Evigt liv  
& värde 
historisk  
undersökning

Vad berättas och förmedlas genom historiska artefakter? 
Föremålet i sig, värdet och berättelsen i dem. Ett barn 
kan ha en emotionell koppling till ett gosedjur som 
hen växt upp med; där spelar gosedjuret upp minnen 
och föder nostalgi. Betänk en vinnande cykel från en 
världscup där föremålet berättar om prestationen som 
ägt rum, eller ett föremål från en forntida grav vilket  
för tankarna till Tutankhamuns grav, fylld med personliga 
föremål och saker som berättar om en annan tid. De är 
ovärdeliga. En intressant aspekt är att dekorationen på 
föremålen förtäljer mycket om livet från den tiden. Vissa 
av föremålen vet vi inte vad de användes till utan leder 
närmast till ren spekulation. Detta leder oss vidare till 
mystik som ofta förtrollar oss och föder fram en vilja 
att veta, som i sin tur spinner fantasins garnnystan till 
allt vildare spekulationer. En typ av föremål som bjuder 
på särskilt rikt berättande är keramik från det antika 
Grekland, som ofta har tydliga narrativ och gestaltar 
hierarkier i det antika samhället. Voynichs manuskript  
är en annan artefakt som bjuder på mystik; nedskriven  
i början av 1400-talet på ett okänt språk eller ett chiffer. 
Man vet mycket lite om manuskriptet och många har 
försökt sig på att lösa dess gåta. Manuskriptets bilder 
är mycket egendomliga; vissa bilder har man kunnat 
identifiera men det mesta som påstås avslöjat tycks vara 
påhittat. Kanske det är påhittat, man kan med säkerhet 
inte säga, men mystiken som kringgärdar föremålet gör 
att det lockar många. 
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Referens: Ur boken 
Craftology, Yuri Na

Yuri Na skriver intressant om värdeladdningen av 
handgjorda föremål i två avsnitt av sin bok ‘Craftology’. 
I avsnittet ”Making One’s Own Story” beskriver Na 
förloppet. Utifrån intervjuer som refereras i boken 
framkommer att det förvisso inte finns några självklara 
regler eller förutbestämda konventioner av hur värdet  
i ett föremål skapas under tillverkningsprocessen;   
en gemensam nämnare var dock att intervjupersoner-
na skapade starkare personliga band till handgjorda 
föremål än vad man gjorde till massproducerade diton. 
Detta beror bl.a. på såväl begränsningen av tillgång till 
föremålen (dvs. begränsade upplagor) och omständig-
heterna kring föremålets tillverkning, men också mer 
personliga företeelser såsom när föremålet första 
gången bevittnades, vem som skapade den och när. 
Tidigare minnen och upplevelser länkas till konstverket. 
Eftersom många handgjorda föremål också kan ha en 
längre livslängd så ackumuleras värdet över en avsevärd 
tidsperiod; föremålet förlänas en biografisk funktion.

I avsnittet ”Story Behind Object” beskrivs konsumenters 
förhållande till föremål med en historia bakom sig; i regel 
ses konsumenter som mer ‘aktiva’ och intresserade av 
sådana föremål framför anonyma, fabriksproducerade 
objekt. Framför allt ligger konsumenternas intresse 
inbäddat i en önskan att länka sin egen upplevelse av 
föremålet med föremålets egen historia. På exempelvis 
Etsy, en plattform som tillhandahåller ett nätverk för 
konstnärer, hantverkare, designers och konsumenter att 
mötas och beställ/skapa unika föremål, kan beställaren 
ladda upp fem bilder som förmedlar olika egenskaper 
såsom form, storlek, färg och textur på slutprodukten. 
Konsumenten uppmanas även berätta sin ”egen” historia 
som lett fram till deras önskan om föremålet och vad 
som gör det speciellt. Denna funktion hos Etsy förvandlar 
plattformen till något mer utöver bara en annonsplats; 
konsument och tillverkare kan dela upplevelsen av 
föremålets ursprung och kreativa process. Tillverkaren 
bjuds in till beställarens inre upplevelse av vad hen söker 
i slutprodukten. Även om detta givetvis fungerar som en 

taktisk marknadsföringsstrategi, förtar det inte faktumet 
att föremålets tillverkningsprocess berikas med ett 
abstrakt värde. På så vis löses begreppet “värde” upp. 
Ett föremål betingas inte bara av dess värde i form av 
renommé eller ädelmetaller: värdet följer en logik som 
bestäms lika mycket eller till och med mer av renodlat 
subjektiva upplevelser. 
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En tanke som slagit mig under projektets gång är  
besattheten av materiella ting och vår konsumtion. När 
jag återigen tänker på telefonen ser jag att den är idag 
dyrare, mer personifierad och besitter en annan status. 
Dess livslängd är också så mycket kortare, genom  
accelererande tekniska landvinningar och ständiga 
uppdateringar. Telefoner är också ett allt dyrare föremål; 
mängden tid och pengar som den moderna människan 
investerar i sin telefon är hisnande. Telefonens format 
har gjort att föremålet blivit mer än bara en telefon, och 
därtill innehåller den så mycket mer av våra liv än förr. 
Om arkeologer hittar en sådan fungerande telefon  
i framtiden vore det möjligt att extrahera enorma
mängde information om vilka vi var, och hur vi levde;  
vad vi ansåg värt att spara i telefonens kameraminne.

Hur förklarar man konst och vad består det av? Jag 
råkade slumpmässigt komma förbi en video från K´Qdes 
Art School. K’Qed är en offentlig, community-baserad 
mediekanal inom radio och TV baserad i norra Kali-
fornien. K’Qed Arts tillhandahåller en videokanal där 
man i utbildningssyfte förklarar grunderna inom konst 
och design. Där fanns sju avsnitt inom serien “De sju 
elementen av konst”; yta , linje, form, färg, gestaltning, 
värde och utrymme. Efter att ha sett dem började jag 
fundera kring begreppet ‘värde’ inom konst. Vad är det 
vi värderar i föremål? Vad tingesten berättar för oss,  
eller var den kommer ifrån, hur gammal den är, vem  
som skapat den, dess material eller storlek och vad den 
betyder för oss just nu och vad den kommer att betyda 
för oss i framtiden. Ett föremål kan laddas med värde på 
olika sätt; känslomässigt såväl som objektivt. En dammig 
tavla på vinden får ett nytt värde i ägarens ögon efter 
att en konstkritiker värderat den. Ett obetydligt smycke 
skapat av billigt material kan laddas med ett starkt  
emotionellt värde efter att en släkting burit det  
över lång tid eller i ett betydelsefullt sammanhang.

Konsumtion 
och omvärlds-
analys

Referens  
“Youtube, K´qdes art”

Seven  
Elements  
of Art
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Det finns en förutbestämd uppfattning av hur saker ska 
se ut; vi har lärt oss hur de ser ut och oftast förväntar 
vi oss en viss form eller bild av ett föremål. Men vad är 
den rätta formen? Vad anser vi är fult respektive fint? 
Vad är god och dålig smak? Finns det en bestämd form? 
Vi har vissa stereotypiska bilder av rätt form och bild. 
Jag tog som ett exempel på detta en telefon, där man 
illustrerar telefonen genom en böjd form med två ändar 
och små hål i och i vilken det sitter en krusig sladd som 
kopplar den böjda formen till en box med en nummer-
platta eller en skiva med siffror på. Det är den bilden 
jag har i huvudet av en telefon. Min dotter kommer nog 
få en annan bild, den av en platt, glossig rektangel med 
rundade hörn och en personlig bakgrundsbild. Vad jag 
vill säga är att vår perception, hur vi ser saker inom oss, 
i regel förändras och utvecklas hela tiden i takt med 
omvärlden; men är det verkligen så, kommer bilden  
att ändras?

Perception, 
hur uppfattar 
vi bilder  
och föremål
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Med en workshop-metod har 
jag prövat olika sätt för att 
illustrera föremål som från 
allra första början är verkliga 
men som genom fiktionens 
filter förvandlat dem till 
icke-existerande föremål.

Metod /  
workshop &  
undersökning

Tecknings 
workshop

Resväska av Markus
Pennvässare av Jack

Helikopter av Jakob

Genom att bjuda in deltagare, och även delta själv, 
genomförde jag ett experiment i fråga om hur vi ser och 
uppfattar bilder i vårt sinne. Jag började med att bjuda  
in en person och bad deltagaren teckna efter mina  
instruktioner. Steg 1 - Jag har en bild på ett objekt 
framför mig. Jag dekonstruerar objektets komponenter 
och läser upp dem för deltagaren i slumpmässig ordning 
såsom form, volym, funktion, relation, färg, värde och 
yta, etc. Steg 2 - Rekonstruktion, jag låter deltagaren 
teckna bilden stegvis, det vill säga i en oregelbunden 
ordning för att deltagaren inte ska veta vad det är för typ 
av objekt det rör sig om. Genom denna metod fick jag 
mer oväntade resultat. 
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Som ett andra steg skapade jag gestaltningar av skräp 
och upphittade föremål som ingen använde. Jag kallar 
det ”att skapa ett nytt liv för ensamma föremål”. Genom 
att använda skräpmaterial eliminerades min prestations-
ångest och jag tilläts lättare gå in i ett kreativt flöde. 
Genom att dekonstruera föremål kunde jag omvandla 
dem till byggstenar eller pusselbitar för nya objekt som 
då blev “Rekonstruktionen av ett nytt föremål”.

Dekonstruk-
tion & Rekon-
struktion  
i skulpturform
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Genom att använda min metod från föregående 
workshops började jag teckna själv. Teckningen har varit 
ett viktigt verktyg i detta projekt; det belyser min process 
och min metod för att uppfinna. I det här projektet har 
jag enbart hållit mig till bläck och papper (svartvitt). Jag 
brukar annars alltid använda mycket färg och ljus för att 
visuellt beskriva en gestaltning. Skuggor har ersatts med 
texturer och färg har ersatts med mönster. Resultaten  
av mina workshops har lett mig vidare till ett nytt  
sätt att teckna; genom bruket av komponenter från 
mina workshops och deras applicering på verkliga ting 
har jag kunnat skapa nya gestaltningar. Efter användning 
av analoga tekniker, som en kopiator, har jag kunnat 
redigera tecknandet med kollageteknik; klippt & klistrat, 
använt tippex och sedan kopierat dem i kopiatorn för att 
kunna få fram en ny bild. Resultatet av detta är en serie 
på 21 bilder präglade av idén att uppfinna något oväntat 
och hitta ett värde i varje verk.

Teckning som 
ett verktyg för 
att uppfinna
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Hur ger man föremålet ett värde och längre liv. För 
varje bild jag skapade har en känsla kopplat till objektet 
(bilden) vuxit fram. Man skulle kunna beskriva det som 
en själslig eller känsloladdad funktion eller värde; varje 
föremål var laddat med ett värde för just den stunden, 
och känslan i fråga var kopplat till ett visst sinnestillstånd. 
En tolkning av detta förklarar fenomenet närmare: 

Betydelsen av 
varje objekt

Där du förvarar något, en känsla du vördar om.Den kan projesera dina känslor.

Den gången du behöver se tillbaka i tiden. Din barndom.
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Efter att tag bestämde jag i samråd med min handledare 
att förverkliga dessa teckningar till verkliga artefakter. 
Men hur? Jag har ingen erfarenhet av varken hantverk 
eller skulptur. Genom att besöka en utställning om 
keramik och glas fann jag en person med samma 
ambition som jag och idén om ett interdisciplinärt 
föddes. Vi insåg att vi båda hade en längtan att 
genomföra projekt som var institutionsöverskridande 
på Konstfack, men insåg att institutionerna är relativt 
stängda och begränsade; att om man vill söka något 
annat än det ens institution kan erbjuda så måste man 
jaga långt och lite längre. Han sökte mer visuell kom-
munikation och jag mer hantverk, och utifrån mina 
illustrationer började vi skapa former och frammana 
en känsla av vilket material varje objekt skulle bestå av. 
En idé som sedan tog form var att bygga komponenter 
i olika material och sätta ihop dessa, varpå tanken om 
det interdisciplinära samarbetet i vilket båda var lika 
delaktiga illustrerades. Det kan liknas vid pingis; man slår 
en boll och man får tillbaka den. Jag ville att det skulle 
gå att se i själva skulpturen, till exempel komponenter av 
papier-maché och blåst glas tillsammans.

Interdisci-
plinärt  
samarbete

Overklighet Verklighet
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Från fiktiv illustration till verklig artefakt. Genom mitt 
samarbete med hantverkaren har jag kunnat öppna en 
portal som leder från det overkliga till det verkliga. Jag 
har fått möjligheten att se mina bilder förkroppsligas 
till verkliga gestaltningar och under processen har jag 
kunnat studera själva transformationen. Det viktiga har 
inte varit att försöka efterlikna något till 100 %, utan 
snarare att se vad materialet kan åstadkomma och 
berätta. Det blir en översättning där viss information går 
förlorad men återstoden blir till ny vers, ungefär som  
vid språköversättning. Ibland saknas en motsvarighet  
i språket man översätter till, det belyser en del av  
problematiken i transformationerna jag själv arbetat 
fram. En koppling eller metafor till själva förvandlingen 
kan hämtas från sagans värld i historien om Askungen, i 
vilken den magiska fen förvandlar pumpan till ett pampigt 
ekipage, eller Sjöjungfrun som får sin önskan uppfylld 
och blir människa. I båda fallen kommer förvandlingen 
med ett pris i att protagonisten måste lösa en gåta, 
betala en skuld eller hinna tillbaka till sina domäner inom 
en tidsram, annars går förvandlingen åter.

Förvandlingen
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Min utgångspunkt i skapandeprocessen är i regel att, 
så långt det är möjligt, inta en fördomsfri, lekfull och 
nyfiken inställning till omvärlden. Jag vill lyfta på locket 
och avtäcka världen inuti saker: förvandla vardagsföremå-
let till en skådeplats för inre drömmerier. Arbetet under 
detta projekt har handlat om att ta samma princip ett 
steg längre; att lyfta på den förutfattade meningen av 
föremåls innebörd och avtäcka känslan och upplevelsen 
av föremålets inre – dess själ.

Denna ansats i projektet har lett mig genom en 
process som ifrågasätter hur själva föremålet skapas 
och antar sin slutliga form, från en känsla eller idé till 
en färdig gestaltning, och som låter ansatsen få fritt 
spelrum: den enda ”regel” som funnits är att låta känslan 
och idén styra utformningen, utan praktisk hänsyn. 
Genom min idé och mitt arbetssätt fann jag på så sätt en 
hemlig dörr till ett rum där kreativiteten kunde få flöda, 
och varje infall få fritt spelrum.

Processen leder fram till skapelsen av ett abstrakt 
föremål som vid en första anblick och utan en färdig 
referensram för betraktaren att förhålla sig till frammanar 
någon form av reaktion, en upplevelse. Föremålet är 
emellertid skapat utifrån en förutbestämd känsla eller 
idé; dess existens och dess form är redan ett uttryck för 
en upplevelse i sig. Skapandeprocessen har helt enkelt 
inte tagit hänsyn till betraktaren; föremålets enda plikt är 
att vara trogen mot den känsla som skapat den.

Min tid på Konstfack har varit en omtumlande och 
tidvis laddad period, ofta fylld av prestationsångest. Det 
händer att frustrationen över förhållningsregler, mål 
och önskningar skapar blockeringar som hämmar det 
fria flödet av kreativ lust. Ett examensarbete, den sista 
milen på en lång färd, blir ofta ett crescendo av denna 
upplevelse. Volymen vrids upp, och musklerna spänns 
till det yttersta i en kraftansträngning över önskan att 
förmedla allt det man vill ha sagt. Ställd inför detta 
fantiserade jag fram min dörr. På andra sidan vägde 
utmaningen av ett examensarbete ingenting; för hur 

Summering väger man en känsla? Istället fylldes rummet av en  
frihetskänsla och en skaparglädje. Känslorna, vare sig 
svåra eller sköna, fick leda vägen i arbetet och på så sätt 
hitta nya, okända uttryck jag inte visste fanns inom mig 
själv. Som att lyfta på en sten, och där under finna  
något nytt.
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