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Inledning

Jag vill med den här texten formulera stommen för min konstnärliga praktik. Innehållet kommer i 
grunden baseras på mina egna iakttagelser, tankar och resonemang om hur jag förhåller mig till att 
använda mig av ett privat material i min konst. Vad är svårigheterna för mig med att arbeta med ett 
privat material? Hur viktigt är det för mig att vara tydlig med mitt ärende och redogöra verkens 
ursprung? Hur förhåller jag mig till att ha kontroll i mitt skapande och i ett uppvisande?

Tillsammans med andra konstnärer och skribenters gestaltande och tankar kring självbiografiska 
skildringar, transparens och utelämnande kommer jag resonera om hur ett behov av privat 
exponering kan se ut, hur det görs och vad det kan ha för syfte och ärende.

För att närmare försöka beskriva och synliggöra mina metoder kommer jag skriva om två 
olika utställningar specifikt. En soloutställning, Flocka och ett offentligt verk, Hämnerskan, som 
båda har producerat under det senaste året och har haft olika kontexter, mål och gestaltande. Min 
tanke var att kunna använda de olika arbetssätten i ett resonerande kring val jag tagit, vad det har 
fått för olika kvalitéer samt om det finns något som jag skulle föredra använda vidare. 

Om inte för läsaren så vill jag förtydliga och hjälpa mig själv med ett klargörande. Vad och hur jag 
skriver den här uppsatsen utgår från min punkt i konstnärligt arbete och utbildning just nu. Var jag 
står nu och inte andra metoder och möjligheter att göra konst på som skulle kunna intressera mig. 
Det är val och begränsningar för att möjliggöra en tillräckligt hanterbar form för den här texten.
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Ingång till konst

För mig är det fortfarande relevant med en bakgrundshistoria på och varför jag kom att börja göra 
konst för fem år sedan. Den blir svagare och hör mindre till saken men kan ändå verka betydelsefull 
om en vill utröna faktorer i mitt konstnärskap.

Efter gymnasiet påbörjade och avfärdade jag en konstnärlig utbildningsväg. Det gjorde jag 
genom att börja arbeta inom film men slutade då det kändes för osäkert och krävde en entreprenörs 
kvalitéer vilket jag inte varken hade eller ville ha. Valde bort en självuppfyllande konstnärlig 
utbildningsväg och fortsatte inom pedagogiska arbeten. Efter att ha arbetat som fritidspedagog och 
inom sociala arbeten i Göteborg påbörjade jag en yrkesutbildning till hantverkspedagog i 
Stockholm för sex år sedan. De praktiska kurserna i konst och hantverk tyckte jag var överraskande 
stimulerande. I slutet på första läsåret blev min mamma sjuk och döende i Göteborg och jag 
avslutade min utbildning och flyttade tillbaka. I sorg, kris och att det då värsta hade skett påbörjade 
jag en förberedande konstskola för att underhålla mig med något och ”bara må bra”. Min plan var 
att jag kunde gå ett år där och sedan ta en socionomexamen för att ändå kunna arbeta med 
hantverkspedagogik. Men pyssel blev hantverk, hantverk blev konst. Den ena terminen ledde till 
den nästa som drog mig vidare i det konstnärliga utbildandet och arbetslustan.

När jag beskriver min konstnärliga praktik-, dess intressen, metoder och uttryck, gör jag det genom 
att generalisera och hitta den största gemensamma nämnaren i mina arbeten. Jag har både svårt och 
liten lust att separera en privat sfär och en konstnärlig praktik och tycker om det fysiska i själva 
skapandet. Både det som kräver muskelkraft och det närsynt pilliga. Akten av det fysiska görandet 
har varit viktigt i ett lugnande perspektiv. Handens känslighet och attraktion inför material och 
möjligheten att ladda dem med betydelse. 

Mina tidigt självbiografiska ingångar förminskade jag länge som just en ingång och 
genomgångsfas till något annat, till något mer socialpolitiskt och relevant. Jag fastnade upprepat i 
funderingar kring vad det var jag var intresserad av, vad jag hade för position och vad jag kunde 
behandla som ämne. I sökandet efter det arbetade jag vidare ”med mig själv” som ett sätt att hålla 
mig aktiv under tiden. Stegvis har min syn på mitt självbiografiska arbetssätt ändrats, även om det 
innefattar en ambivalens. Men har successivt funnit en växande säkerhet och acceptans i att jag 
gillar och har en styrka i det, att arbeta med både personliga uppgörelser och privata skildringar. 
Vad som kommuniceras som självbiografiskt gentemot besökare är däremot något som är under 
utforskning.

Att dela av det som är nära 

Jag har aldrig haft allvarlig beslutsångest i ren form men har generellt alltid haft svårt att göra val, 
orolig för att missa det jag inte väljer. Om det är en direkt konsekvens av detta, och att jag har 80-
talistens valfrihet som spelplan, eller inte så har jag blivit bra på mycket men har inte skapat något 
fördjupat intresse inom något. När detta överförs till kreativitet och konst så kan det skapas 
prestationsångest inför att bestämma mig för vad jag ska välja att arbeta med vilket bidrar till att jag 
kan fastna i ett icke-görande. Det tillståndet skapar och innebär stor distans till den i grunden  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positiva känslan jag har inför att göra konst vilket gör mig vilsen och kontraproduktiv. För att 
motarbeta det tillståndet har min metod blivit att arbeta, göra något med mina händer, vad som helst 
som kan få mig att sluta tänka. Att göra något, vad som helst, hamna i ett görande som får mig att 
lita på att jag kan tänka och välja genom händerna.

Min ateljé känns ibland som ett arkiv av material som jag samlar på mig men inte kan göra 
mig av med. Jag undrar om min svårighet att stå inför val medskapar ett rum för mig att använda det 
som finns, använda mig av det som jag redan omger mig av. Det har varit mindre problematiskt att 
acceptera hur jag tar tag i materiella saker i min närhet att arbeta med än att ta tag i immateriella 
material, material som innehåll från min närmsta närhet och själsliv. Som jag skrev tidigare så var 
min ingång till konst och konstskola genom en kris då min mamma dog. Till en början var det inte 
några som helst funderingar på att välja att arbeta med privata frågor eller inte, behovet att hantera 
min sorg var självklar för mig dygnet runt i många månader, min konst skapades genom det. 
Hantering av förluster, oro och trygghetssökande blev övergripande och återkommande teman som 
jag fortfarande behandlar.

Jag har alltid uppskattat när människor delar med sig av privata historier inom kultur, först genom 
film och senare inom konst. Mitt intressant har snarare pekat mot den lilla människans uppfattning 
om livet inom en struktur än att undersöka strukturen vidare. Det kan, men behöver nödvändigtvis 
inte vara ett igenkännande i specifika berättelser. Men den intima upplevelsen att få ta del av nåt 
som man annars inte får. En dörr som öppnats till någons inre blir ett delande av mänskliga 
omständigheter och åkommor. Men att vara för privat kan bli obekvämt och socialt missanpassat för 
många. Självdistans är något som premieras. Som konstnär, filmare eller författare tänker jag att 
man just har den möjligheten att gestalta privata berättelser genom konst. Att gestalta privat frågor 
genom en konstform skapar något vidare än en inblick i det intima, det skapar en möjlighet att lyfta 
det privata till en ”verkshöjd” där det kan ges något ytterligare än en eventuell genans till en publik. 
För mig personligen verkar ett konstverk som både en dörröppning och sköld samtidigt. En plats att 
blotta det skamfyllda men i en position att inte känna sig direkt uttittad och generad.

Så länge konstnären har haft kontroll över sin arbetsprocess och formuleras till konst så 
värderas det upplevda självbiografiska högt i vår tid enligt Agnes Lidbeck. I DN-artikeln Att göra 
konst av sina hemligheter skriver hon: ”Värderingsskalan är fastslagen, inom konsten. Det mörka 
(komplext) har högre värde än det ljusa (banalt). Det upplevda (självbiografiskt) är mer sant (äkta) 
än det fiktiva (konstruerade)”. Detta värderande blev intressant för mig och jag tänkte på hur jag 
hade känt om Frida Hyvönens skiva Kvinnor och Barn. På skivan sjunger hon i jagform och 
uppfattas av vissa som väldigt utelämnande. Själv blev jag helt uppslukad och betagen av hennes 
självbiografiska texter. När jag ganska snart fick höra att de just inte var det, självbiografiska, kände 
jag mig lurad. Det avklädda fick plötsligt kläder och en instinktiv känsla av att hon ljög. ”Som jag 
förhåller mig till det jag skriver, är det inte privat utan jag tar uppslag från mitt eget liv och andras 
liv, vad som helst och behandlar det som fiktion. Om det kan finnas spår av egna erfarenheter vill 
jag nästan låta vara osagt” säger Hyvönen om sina texter och research.

 Jag grubblade på det här med ärligt eller inte, sant eller falsk. Hamnade i äkthets- och 
sanningsdiskussionen. Hur intressant är den för mig? Ur ett perspektiv så är det intressant och 
viktigt för mig, jag tror att det händer något både för mig och andra i vetskapen om att något är 
”sant”, det innersta nakna blir existentiellt eggande. Från ett annat håll landade jag i en fascination i  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Hyvönens förmåga att hon lyckats göra en sån imponerande skildring av fleras berättelser och få det 
att upplevas så direkt från henne. För vilket verk är sant, fortsätter Lidbeck, i betydelsen att det 
skulle vara obearbetat? Det är väl en förutsättning för konst, att den ska förtydliga och framhäva.

En annan aspekt på att dela med sig av sina privata historier som jag ofta återkommit till och tycker 
är intressant är ett ytterligare perspektiv på värdet av en historia. Vems och vilken erfarenhet är mest 
legitim? Jag hoppas att det inte finns några svar på det här för om det skulle finnas det så skulle det 
vara sorgligt. Men det är ändå ett faktum att jag funderar på det. Fastän jag stundvis har misstrott att 
jag och mina erfarenheter och funderingar inte skulle kunna vara gott nog som arbetsmaterial har 
min instinkt fört mig vidare i att använda mig av det som funnits mig nära att tillgå, mig själv. 
Tvekan och funderingar kring om det är gott nog återkommer dock- hur kan jag vara intressant för 
omvärlden? Tillexempel när jag har levt och behandlat material som är mindre normativa har jag 
känt det som att det är mer lyckat än när jag landar i mindre specifika erfarenheter, mer normativa. 
Exempelvis så har jag i flera år varken levt heteronormativt eller i kärleksrelation och har processat 
min vilja och längtan att skaffa barn på egen hand i min konstnärliga praktik. Det har känts legitimt 
att ta plats med den berättelsen. När min livssituation senare förändrades och jag levde i en 
heteronormativ relation och tänkt in barn i den formen så har jag tyckt det varit ett större motstånd 
till att ge plats åt mitt relationella liv i konsten. När någon annan frågar sig det om sig själva så har 
jag inga problem att vara helt övertygad om varje enskild människas liv kan inneha ett existentiellt 
eller politiskt allmänintresse. Ändå, märker jag, att jag nånstans i mig ändå inte kan sluta värdera 
vissa berättelser högre än andra. 

Anna Linder är konstnär och filmare och doktorerade 2017 inom konst med avhandlingen 
Queera rörliga bilder. Förutom att studera olika historiska och samtida exempel på representation 
av queera bilder och historier har hon med sitt egna verk och film Spermahoran, vilken jag blev 
mest intresserad av. Spermahoran är en 12 min queer experimentell kortfilm som i kort handlar om 
ofrivillig barnlöshet i en värld där de normativa heterosexuella relationerna sätter reglerna för vem 
och vilka som får bli föräldrar och på vilket sätt. Verket som färdig gestaltning var inte det jag 
främst fastnade för utan det var av Linders längtan och behov att berätta om det samt att göra det i 
en kollektiv form ihop med de andra i hennes familj. För mig hade den flera intressanta parametrar. 
Det var dels mycket igenkännande i längtan och oron kring att kunna få barn vilket jag har 
behandlat i min konst ett flertal gånger, dels Linders generositet av insyn i hennes privatliv som hon 
delger både i avhandling och under seminarier. Men även min upplevelse av autenticitet, att det är 
på ”riktigt” då flera inblandade i hennes familjeskapande och film visar sig vara bekanta till mig. Att 
hon just har flera personers delaktighet i det konstnärliga skapandet ökar också något värde för mig, 
en tyngd av både transparens och av ett kollektivt skapande, vilket det senare finns en längtan till 
för mig, i en konstnärligt kontext var det flera år sedan jag gjorde något direkt kollaborativt.

Men om jag går tillbaka till varför jag tog in Anna Linders arbete i texten så var det för att 
exemplifiera ett verk som har agerat både som en drivkraft att skildra sin längtan och rädsla, men 
samtidigt triggat idén om att hennes icke normativa livsskildring är mer legitim att ta plats, än min 
som nu har en förhållandevis normativ inramning kring sig. Utifrån ett perspektiv kan jag ändå anse 
att vissa berättelser har ett större berättigande att ta plats än andra, i och med att marginaliserade 
grupper just marginaliseras i historieskrivningar och bör berättas även om den tanken skapar ett 
väghinder för mitt berättande just nu. Men det är ett farthinder som jag accepterar men passerar.  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En annan konstnär som jag har blivit tagen av och stärkt mig är Jens Henricson och hans 
utställning One for Sorrows från 2013 på Mors Mössa i Göteborg. Det var en utställning av samlade 
verk som behandlade sorg och förlusten av en förälder som dör i cancer. Med föreställande 
skulpturer av skatan som symbol för olycka blandade han bland annat stora teckningar av förstorade 
metastaser, journalsidor med stora rotsystem hängandes upp och ner. Hans angreppspunkt har dels 
verkat som en vag men beständig hållpunkt för mig i hur jag skulle vilja kunna översätta sorg och 
kris på ett sätt som han, en blandning av direkta illustrationer och metaforer, men framförallt stärkt 
mig i att låta sorg få ta plats.

Det visuella

Oavsett säkerhet eller ambivalens så arbetar jag. Jag använder mig av privata uppgörelser och 
översätter dem i analoga skulpturer. Skulpturer som oftast inte har så mycket digitala lösningar. 
Skulpturer som kan föreställa människor eller andra ting som ter sig mer eller mindre figurativa, 
komiska komponenter som delar plats med allvar. Hantverket är närvarande och verken har på 
senare tid kommit att innehålla olika träslag ihop med andra material som plast, glas eller något 
annat som gör försök att möta och bryta träets organiska uppsyn. 

Användandet av traditionella hantverkstekniker är inte bara en stimulans i själva görandet 
utan öppnar även upp en för en behövlig känsla av hantverkstradition och en yrkestradition, något 
som fattas mig inom den fria konstens alla valmöjligheter. Ur ett perspektiv så är de fysiska 
materialen jag jobbar med inte viktiga eller genomtänkta. Eller jo det är de, men det är inte val noga 
övertänkt utan mer lustbetonade val, vad jag tycker är spännande eller nåt jag har testat i en kurs. 
Generellt upplever jag inte mycket motstånd i arbetet med händerna och kroppen eller i verkstäder 
med maskiner. Där infinner sig lugnet. Koncentrationen. Att vara till freds. Ibland rent av lycklig? 

Hur jag fysiskt bearbetar materialet tycker jag är svårare att beskriva eller möjligen 
ointressanta att analysera. Att resonera i detaljnivå kring de estetiska valen finner jag tråkigt. Eller 
är jag oförmögen? Mer spännande tycker jag det är att se hur de påverkar besökare. Vad de 
kommunicerar. Kommunicerar dem mina känslomässiga åkommor? Genom ett samtal på min 
senaste utställning Flocka fick jag dock upp ögonen en aning av att förstå att mina estetiska val får 
olika följder. Hur för mig ogenomtänkta val i det estetiska uttrycket kan påverka intrycket i 
receptorn hos en annan. Det är inte som att det var en överraskning men det föddes ett intresse hos 
mig. Detta är nog mycket självklart för många men skillnaden för mig är att jag är, och har varit, 
mer intresserad av vad ett verk kommunicerar i sin helhet men inte varit lika road av att förstå vad 
och hur mindre komponenter inverkar på verket i stort. Hur mina små intuitiva val kommunicerar. 
Jag har upplevt det som ett analyserande på ”fel” front. Men samtalet gjorde mig uppenbarligen 
uppmärksam och nyfiken på mina mer omedvetna val. Vad var det jag uppfattade?

Ja, men vad var det som jag blev uppmärksam på då? Varför blev det nu så svårt att sätta 
fingret på det? Var det kanske i avsluten på objekt och delar som upplevdes färdigt eller ofärdigt att 
göra kanske, aktiviteter eller spår av människotillverkat. Som för tankarna mot, ja, vad? Var det 
kanske mer att samtalet kom att fokusera tydligare på den fysiska materialiteten generellt än 
upplevelsen av verken. Och att det var ett sekundärt intresse för mig men överraskade mig i  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efterhand att jag blev nyfiken vidare på det. Vad har egentligen de mindre valen för potential att 
sätta ton eller frö till tankar?

Flocka och Hämnerskan

Flocka är namnet på min kandidatutställning på Konstfack som visades i oktober 2017. Titeln 
Flocka blev ett gruppnamn på i tillblivelsen separata verk som jag hade arbetat med under den 
gemensamma perioden våren och hösten 2017. Jag valde att göra en utställning där jag plockade ut 
ett visst antal verk som kunde utgöra en gemensam tematik och utställning ihop. Antalet verk som 
till slut blev Flocka var ett urval som till sist bestämdes under installationen i utställningslokalen 
veckan innan öppning. Vid öppning hade jag med sex verk och vid stängning hade jag fem. Under 
veckan som utställningen var öppen valde jag att göra om, eller kanske snarare göra en ändring, 
genom att ta bort ett verk som jag inte tyckte fungerade tillräckligt bra.

Verken i Flocka är alla gjorda under en tid där händelser i mitt liv skedde som utlöste en 
form av kris. Titeln Flocka var en av flera tilltänkta titlar som jag tyckte kunde leda tankar till vad 
min kris berörde utan att vara för specifik. En kris och kontrollförlust som jag mycket bearbetade 
genom att arbeta i ateljén, medvetet och omedvetet kring vad som hänt och där mina verk laddades 
med mitt känsloliv. Jag har försökt att vara så intuitiv i de estetiska valen som möjligt, dels i ett 
undersökande av just intuitionen kopplat till att inte ha en dominant intellektuell kontroll. Jag 
försökte vara nära mina känslor och lustar. Lyhördheten inför det var väsentlig. 

 Men medan som jag har gjort i 
många tidigare verk, att på ett eller 
annat sätt redogöra upphoven för 
verken, så hade jag i Flocka behov att 
ta ett annat förhållningssätt. I arbetet 
med verken och sammanställningen till 
Flocka upplevde jag ett ökat behov av 
integritet, en instinktiv olust att uppge 
vad arbetets kärna var. I själva arbetet 
upplevde jag mig inte censurerad men i 
kommunikationen med andra blev jag 
tvungen att prata om verken och 
utställningen på ett mer distanserat vis. 
Det gjorde fortfarande för ont. 

Objekten i Flocka var mer eller mindre föreställande men inte direkt illustrativa så att de talade rätt 
fram om sitt ursprung utan en beskrivande titel. Och titlarna försökte jag sätta i en liknande ton som 
verken, inte klargörande men ge en riktning till vad Flocka kunde handla om, både på ett privat plan 
men även på ett mer allmänt.

Hämnerskan är titeln på ett verk som jag presenterade som idé vintern 2017 och genomförde 
kommande sommar. På uppdrag av Akademiska Hus och en tävling på skolan nämnda vinter, fick 
jag möjlighet att göra Hämnerskan. Verket är inköpt av Akademiska Hus och står i Linköpings  

Del av utställningen Flocka, Galleri Konstfack, 2017
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Universitetspark. Arbetet kring Hämnerskan hade en process som var ny för mig. Verket 
genomfördes utifrån en struktur som sattes i och med att Konstfack utlyste en tävling till ett 
offentligt verk där vi kunde presentera ett förslag. Kronologin här blev att jag först fick bestämma 
hur och vad slutresultatet skulle bli och se ut; producera en skiss och miniatyr för utförande för att 
sedan, då jag fick möjligheten, genomföra den. Arbetet var redan klart i tanken och skulle bara 
produceras. 

Verket är en föreställande träskulptur av en person som står på en flygande matta och 
onanerar. Den handlar om min relation till tonåren och tiden då jag utforskade livet i stadsparkerna. 
Där parken blev en symbol för en tid i livet där jag inte fick ett eget rum för min sexualitet och 
mattan en väg att inta det. Valet av tematik gjorde jag då det var i tankar om just lust, hämningar 
och längtan som jag rörde mig i vid tillfället skissen skulle göras. Förslaget innebar en blottning, 
men trots att innehållet fortfarande var relevant och aktuellt för mig gjorde valet av att använda mig 
av min tonårstid det mindre besvärande att prata om.

Jag hade förvånansvärt svårt att sätta igång med det praktiska arbetet och kände en annan 
sorts press på att jag skulle leverera något som jag sagt att jag skulle. Jag hade aldrig gjort något 
liknande verk och sköt upp arbetet i ågren för att jag inte trodde att jag skulle klara av det. Samtidigt 
förminskade en annan del av mig hela arbetet och separerade den från min övriga praktik, särskilde 
den som något mindre intressant då den på sätt och vis inte hade öppningen att kunna vara så 
experimentell, att den blev tråkig av att jag hade så mycket kontroll på processen. Verket tog sin 
början i färska ekstubbar som bearbetades med motorsåg och sedan med bildhuggarjärn. Här var 
materialet noga utvalt, eken som ett beständigt ämne utomhus och gestaltningen som hade arv från 
en konsthistorisk kontext. En avbildning av människokroppen och posen som ofta förekommit i 
parkmiljöer. När jag väl satte igång med produktionen och infann mig i ett görande, verkade den 
först motstridiga starten inför att nå ett bestämt resultat omvänt och jag blev stimulerad av den 
resultatinriktade processen.

Min tanke och önskan var att använda ett klassiskt 
uttryck som ett medel för att dels berätta en historia 
som sällan tar den offentliga platsen, dels använda det 
igenkänningsbara i det estetiska gestaltandet som en 
väg att nå den ovana konstpubliken som parken skulle 
medföra. Och det var inte bara med valet av en 
figurativ kropp och med material som jag ville vara 
generös utan även genom att jag framförde en 
begriplig historia kring verket i skrift och tal. En 
historia som många kunde känna igen sig i. På ett sätt 
mycket transparent och redogörande. Bakgrund, 
motivation, syfte och gestaltning var uttalat inte bara 
för mig utan även publikt.

Där Hämnerskan står för en tydlig önskan och vilja, 
närmare ett ställningstagande, så har Flocka en större 
flytande kapacitet. En spegling av ett känsloliv som är 
i förändring, ett sökande som kan ha verkat  Hämnerskan, 2017, Linköping Universitetspark
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terapeutiskt. Där Flocka har haft dörrarna öppna under hela processen, beredd för infall om vad och 
hur nåt skulle berättas så har Hämnerskan haft en tydligare agens, i att och vad den hade för avsikt. 

Den nya situationen i Flocka att jag hade behov av en sköld gör att jag dels undrar om det 
egentligen var för tidigt för mig att ställa ut verken i Flocka, kanske skulle det vara bättre att vänta 
en tid. Var jag inne på ett för privat område? Inte för att göra andra obekväma utan om jag gjort 
inkräktat på min integritet? Jag känner inte att jag har gjort intrång på mig själv genom att göra 
utställningen, däremot är det tydligt att jag har behövt censurera ursprunget kring verken. Filtrera 
dem så att min hudlöshet inte exponeras fullt. Jag skapade ett nytt behov av en ny sorts översättning 
av mitt arbete, en mer diffus översättning än vad jag tidigare velat använda mig av. Och den 
översättningen skapade en osäkerhet i mig, en ovisshet i vad som kommunicerades. Att vara tydligt 
och direkt gör mig generellt tryggare. I ett arbete som Hämnerskan skapar det en säkerhet då jag vet 
vad jag har gjort. Jag kan förklara. Och formulera. Inför Flocka har jag inte lika stor kontroll då jag 
inte förstår vad som händer i översättningen till det mer diffusa. Hur formulerar jag mig kring 
verken när jag har behov av att inte berätta det centrala, tappar jag kontakten med dem när jag 
supplever att jag tappar kontrollen?

Jag funderar vidare kring valet att vara vag i kommunikation om det gör verken svårare och 
mer otillgängligare? Ökar den o-transparansen svårigheten för den ovana konstbesökaren att ta sig 
till verken? Under utställningen upplevde jag det så, att det som själva är vana konstutövare och 
konsttittare kunde läsa och uppleva utställningen på ett säkrare sätt av att det är lugnt att inte helt 
förstå. Skulle de konstnärliga kvalitéerna i Flocka kanske vara svårare att ta till sig då de inte är fullt 
lika avklädda eller redogörande? I Hämnerskan däremot fungerade det figurativa gestaltandet ihop 
med en traditionell hantverksmetod igenkännande för flera. Jag upplevde en uppskattning i att folk 
förstod vad jag hade gjort och varför jag hade gjort.

Snart är texten slut

Ett mål jag hade hoppats på att nå med den här texten var att hitta en metod som kanske är mer 
intressant än en annan. Något att närma mig vad jag skulle vilja fortsätta arbeta med i mitt 
examensarbete men det svaret har inte nått mig som en klar stråle utan eventuellt snarare som flera 
suddiga strålar. Mitt jämförande med Flocka och Hämnerskan har främst synliggjort att jag är glad i 
att jag har lust och förmågan att jobba på olika sätt men/och kan se att det finns kvalitéer hos 
respektive vägar som jag uppskattar. Det är inte som att jag har nått en insikt i att -Aha, nä SÅ vill 
jag inte göra mer, utan jag upplever snarare att behållningen har varit att se och förstå de olika 
egenskaperna och kvalitéerna arbetena utgör, både för mig ur ett metodiskt perspektiv och 
gestaltningsmässigt för en extern publik. Det som tidigare har gjort mig osäker och vilsen i att inte 
arbeta med något specifik genomgående har bytts till en säkrare lust och syn på det. Det har blivit 
tydligt att jag inte är lagd till att välja antingen det ena eller andra. I ett samtal jag hade i mitten av 
uppsatsen ondgjorde jag mig min frustration och trötthet över mitt fortsatta ältande om varför jag 
inte bara kan sätta punkt för min ambivalens i min konstnärlig praktik generellt och bara acceptera 
hur jag arbetar, fastän jag inte förstår det alltid. Då sa hen att det verkar fungera som en konstnärlig 
drivkraft för mig och något att ta vara på snarare än något som jag borde sätta punkt för. Och det  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kanske stämmer, det har blivit tydligare för mig att jag inte kommer undan ambivalensen. Däremot 
uppfattar jag den som mindre hotfull. 

Som konstnär i min praktik fastnar jag mellan behovet av att visa sidor hos mig och viljan att förstå 
om det är de sidorna som kommuniceras till publiken. Jag brottas med ett kontrollbehov av att det är 
det som just ska ske och att det skulle innebära att det skulle vara mer lyckat. Jag övar mig på att 
hantera en kontrollförlust som jag ju faktiskt tycker är efterlängtad, om än svår. Det centrala 
behovet i att vilja dela med sig av sitt känsloliv innebär också en vilja av att bli sedd. Men behoven 
och försöken att bli förstådd börjar kanske få ta ett steg bak till förmån för det egna liv som 
konstverken har inneburit och utgör. Förlita mig på att mina översättningar förmedlar det jag vill, 
mer än vad jag själv ser eller mindre än vad jag önskar. Oavsett självbiografiskt ursprung och vilja 
till transparens så är det kanske en dödfödd ambition. Det är konst och därför är det förflyttat.
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