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Abstract 

 
 
With employing the intuitive method as the initial approach in my bachelor work, I seek 
to express what I feel but can not see. In my body and in the clay. In my thoughts and in 
the clay. A meeting of the hand and the thought in which the subconscious and 
conscious build in unison. 
 
My bachelor work has been a searching process with clay, where I’ve allowed my 
memories and my states of mind to color my work. 
 
My hands describe an alternative world from my subconscious and conscious states. 
 
A world in which nothing is what it seems. 
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Det finns sår 

som trädet döljer under ytligare. 

Det finns drömmar 

Vi döljer under andra 

Som vi kan bevaka. 

De värker ännu 

fast vi har glömt dem. 

 

 (Jahnsson 1960) 
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Into the unknown 

 

Jag tror det finns en trygghet i att veta vad det är man ska skapa. Kanske inte att man 

nödvändigtvis vet hur slutresultatet kommer se ut. Men att det ändå finns en konkret 

idé ifrån början att falla tillbaka på när det sviktar. I min praktik brukar jag vanligtvis 

arbeta konceptuellt. Sedan låter jag den intuitiva känslan styra över hur det ska se ut. 

Jag vill inte känna mig för trygg med ett material, det måste kännas utmanande när jag 

arbetar. I mitt kandidatarbete vill jag arbeta med en intuitiv metod som ingång, jag vill 

ge den intuitiva känslan större plats i mitt arbete och tillåta metoden styra projektet 

redan ifrån början. Det innebär att jag inte kommer att ha samma förutsättningar som 

när jag vanligtvis arbetar. Jag kommer t.ex. inte skissa eller bestämma i förväg vad det 

är jag ska göra. Utan jag vill låta den omedvetna tanken och handen arbeta 

tillsammans och styra arbetet utan några krav ifrån mig på vad det ska bli.  

 

Jag vill låta saker komma till liv som annars kanske inte hade blivit till, för att de blivit 

bortträngda av mig för jag har begränsat mig till att arbeta utifrån en idé.  

Jag funderar över hur identitet, minnen och det omedvetna som jag arbetat med 

tidigare, kan förhålla sig till den mer intuitiva metoden med leran? Är den intuitiva 

metoden någonsin omedveten och hur pass intuitiv förblir den? Jag tänker att den 

intuitiva metoden kan öppna upp för ett ”friare” sätt att arbeta på.  

 

I mitt kandidatarbete söker jag i det omedvetna efter en sorts äkthet som kan 

beskrivas av mig i leran, det innersta, det som känns men som inte syns. Jag vill att 

leran ska kunna beskriva så som det är, så som jag känner nu eller har känt. Jag vill 

besjäla leran utan massa onödiga krusiduller.  
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The past is alive 

Mina tidigare arbeten har rört teman som identitet, minnen och uppgörelsen med det 

förgångna. Under mina tre år på Konstfack har jag undersökt dessa teman genom att 

använda mig av olika metoder i t.ex. skulptur, screentryck och foto. Man kan väl säga att 

utforskandet har resulterat i olika typer av självporträtt. Det har blivit som ett slags 

hanterande av det som varit och är, det som är glömt men det som jag alltid bär med 

mig. I mitt senaste arbete Jag lämnade en gåva (2017) arbetade jag konceptuellt med 

temat ”det okända” och utmanandet av rädslor.  

 

Det visade sig rätt tidigt att portalen som jag sedan beslutade mig för att bygga, blev en 

viktig symbol och metafor i arbetet. Jag byggde hela portalen i stengodslera och 

eftersom den nästan var tre meter hög så sågade jag den i olika delar för att den skulle 

kunna få plats i ugnen. Alla delar monterades sedan samman mot en vägg. Det var 

medvetet att man inte fysiskt skulle kunna ta sig igenom den, portalen skulle istället stå 

som en metafor för ingången till ”det okända”. Jag ville göra den tilldragande och 

obehaglig på samma gång. Arbetet handlade delvis om att överkomma sina inre rädslor, 

om att göra motsatsen till det man egentligen tycker känns obehagligt. Om att omfamna 

det obehagliga och träda igenom – in i skuggsidan. Det handlade om transformationen 

som uppstår i och med att man besegrar sin rädsla, om att komma ut starkare på andra 

sidan. Apropå rädslor så säger konstnären Louise Bourgeois det så bra:  

 

Mitt arbete är en mycket specifik kamp mot specifika rädslor, en i sänder. Det närmar sig en 

definition, en förståelse och ett accepterande av fruktan. (Bourgeois 2015:247) 

 

Hon förklarar ganska så precis vad jag håller på med och vad jag själv menar med det 

jag gör. Jag känner ett släktskap med hennes sätt att arbeta trots att våra uttryck rent 

visuellt inte alltid är så lika. Louise Bourgeois skulpturer har både något groteskt och 

vackert över sig på samma gång, de känns kroppsliga nästan köttiga och lämnar ingen 

oberörd.  
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Bourgeois arbeten handlar till stor del om ett hanterande av minnen där hon ofta 

återkommer till sin tillsynes inte helt problemfria barndom. Hennes konst pratar om 

identitet, minnen och rädslor från det förgångna.  

Jag märker att mitt arbete blir ett hanterande av liknande teman där det förgångna får 

en central plats. Jag vill att mitt arbete ska ge en oförskönad framställning av det 

omedvetnas inre känsloliv.  

 

 

 

                                                               Jag lämnade en gåva (2017) 
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                                                                             Jag ur skogen (2017) 

                                                      

 

                                                     Nature is a temple where living pillars 

                                              At times allow confused words to come forth; 

There man passes through forests of symbols 

Which observe him with familiar eyes. 

                                                                  

                                                                     (Charles Baudelaire – Les Fleurs du Mal 1964) 
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My dark subconcious 

 

Omedvetet, det omedvetna, den del av det psykiska livet som försiggår i vårt inre utan att vi 

kan varsebli det annat än som spår. (Nationalencyklopedin: det omedvetna) 

 

Så långt tillbaka jag kan minnas har jag alltid stått med mitt ena ben i en skuggvärld. 

Befunnit mig i gränslandet. Jag tror dragningen till ”det mörka” började redan som barn 

genom sagoberättelser, bildkonst och film. Det har utvecklats till en fascination för det 

omedvetna och ”det okända”. Företeelser som inte har någonting med vårt vardagliga 

och rationella jordeliv att göra. Platser som inte finns här men som vi kan uppleva 

genom litteratur, konst och musik. Det har alltid varit svårt för mig att finna en sann 

definition av exakt vad det handlar om. Detta har resulterat i ett behov av att få veta 

mer, gräva djupare i mitt omedvetna.  

 

Jag tilltalas av Jungs teori om hur det förgångna spontant kan göra sig påmint och 

komma upp till ytan; 

 

Att glömma är en normal process, bestående i att vissa medvetna tankar förlorar sin 

specifika energi, medans ens uppmärksamhet blivit avledd. När intresset vänds åt annat håll, 

lämnas sådant i skuggan som nyss upptog en, alldeles som när en strålkastare belyser ett 

nytt synfält på bekostnad av att ett annat lämnas i mörker. Det senare är oundvikligt, då 

medvetandet bara kan hålla några få bilder åt gången fullt klara, och även här är klarheten 

varierande. Men de bortglömda föreställningarna har inte upphört att finnas till. Fast de inte 

kan reproduceras efter behag, är de ändå närvarande i subliminalt tillstånd – strax under 

minnets tröskel – varifrån de spontant kan dyka upp igen när som helst – inte sällan efter 

flera års till synes total glömska. (Jung 1964:64) 

 

Mitt arbete med leran blir ett slags hanterande av ett inre bortglömt och undangömt 

tillstånd som jag låter kliva ut ur min inre byrålåda. Jag blir en dagdrömmare som är på 

väg någon annanstans mot en annan värld. 

 

 



10 
 

 

 

Konstnären Klara Kristalova arbetar ofta utifrån ett drömlikt narrativ. Hennes 

skulpturer bjuder in betraktaren till en ganska mörk och suggestiv värld där 

människogestalter och djuriska varelser växer samman, ibland är det svårt att urskilja 

på vad som är sprunget ur vad. Jag tilltalas mycket av när gränserna luckras upp i konst 

och finner det lätt att relatera till hennes skulpturer, de fångar mig direkt. 

Jag uppskattar mest när hennes skulpturer är lite suddiga och drömlika, när de känns 

lite hemliga. Även fast jag och Klara Kristalova inte berör exakt samma saker så känner 

jag att det ändå finns likheter oss emellan.  

 

Jag kan känna en viss samhörighet i hennes sätt att arbeta med leran. Hon arbetar ofta 

som jag ganska rått och smutsigt. Kontraster mellan ruffiga och slätare ytor möter 

varandra, mörka glasyrer flyter ut och smutsar ner de ljusare partierna. Grova ytskikt 

möter mer noggrant framställda figurativa inslag. För mig inger resultatet av dessa 

uttryck en känsla av att intuition och det omedvetna haft en viktig roll under processen.  

                                      

                                               

Detalj från skulptur (2018) 
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Skulptur under arbete (2018) 
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You have to differentiate between memories. Are you going to them or are they coming to 

you. If you are going to them, you are wasting time. Nostalgia is not productive. If they 

come to you, they are the seeds for sculpture. 

(Bourgeois 1998:357) 

 

 

                                    

                                                                    Skulptur under arbete (2018) 
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Det är tur att tårar är genomskinliga 

Lätta att torka bort. 

Annars hade mina papper varit som dåliga akvarellmålningar  

ingen vill köpa. 

 

När hjärnor snurrar är det svårt att kommunicera. 

 

 

Skärvor jag har 

lappar och lagar 

tejpar och klistrar. 

Skär itu och gör om 

Försöker göra det helt denna gång. 

 

 

 

Som jag sjönk genom stol och golv  

ned mot jord. 

Brinnande inombords med ingen nödutgång.  

På väg ned mot det  

brinnande hav  

som väntat var dag. 
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Den intuitiva metoden  

 

Intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. (Svensk 

ordbok 1987) 

 

Jag sätter upp ett slags regelverk för hur jag skall arbeta i ateljén. Metoden är i högsta 

grad känslobaserad och beroende av var tankarna befinner sig i mitt huvud. Jag lägger 

fram materialet och verktygen på bordet och utgår ifrån en sittning och ger varje tillfälle 

minst sex timmar. Jag går på den direkta känslan och börjar bygga, jag söker efter ett 

spår och när jag funnit ett fortsätter jag arbetet efter det. Arbetet utgörs till stor del av 

en intensitet med leran där jag måste ta snabba beslut för att inte börja tvivla på formen 

och på mig själv. Jag arbetar intensivt i perioder och bygger upp flera skulpturer 

samtidigt, jag är rastlös och vill få saker gjorda. Det finns något frigörande i att hålla mig 

så öppen som möjligt under starten av arbetet. Att jag inte har någon vision eller några 

krav på mig om hur det ska se ut. Sinnet och tanken får färga det min kropp och mina 

händer gör med leran.  

 

Det omedvetna tillståndet dominerar i början av processen. Under arbetets gång 

återkommer det när jag återigen ramlar ner i kaninhålet. Utgångspunkten i mitt arbete 

förblir alltid intuitiv, men jag upptäcker ganska fort att det är omöjligt för mig att hålla 

fast vid ett slags omedvetet tillstånd genom hela processen. Minnen och tankar för mig 

till olika platser och händelser, som jag sedan låter avbildas i leran.  

 

Inom den konsthantverkliga praktiken ser jag mig själv som ett verktyg som gör utefter 

mina sinnestillstånd och mitt omedvetna. Eftersom jag till viss del redan besitter 

kunskap om materialet så är det befriande att jobba ganska slafsigt och bara ”kötta på” 

när jag bygger upp. När jag arbetar intuitivt har jag varken lust eller tålamod till att 

ringla ordentligt. Här är det känslan som är viktigast inte hur pass skickligt jag utfört 

skulpturen. På institutionen ”Keramik och Glas” som jag tillhör har vi genom åren pratat 

mycket om ”handens kunskap”. Jag känner att jag aldrig till fullo har kunnat förlikat mig 

med de resonemangen. Jag upplever att jag arbetar utifrån ett känslobaserat tillstånd 

och att mitt huvud alltså tanken är det som gör; att det inte handlar om hur pass skicklig 

min hand är med leran. Handens skicklighet har varit sekundär för mig i alla de material 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
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som jag arbetat med. Det viktigaste för mig är att kunna uttrycka mig genom mitt huvud 

så äkta som det bara går. Jag läser Tova Berglunds kandidatuppsats ”Varianter på 

tänkbara huvuden” där hon skriver att det är hennes huvud som är boss (alltså hennes 

hjärna), att det är den som gör och att handen finns mest till av en mer praktisk 

anledning, för att klämma fast och lyfta osv. Hon förklarar att det är blicken som är det 

viktiga i hennes arbete (Berglund 2017). Hon skriver; 

 

Jag ser när något är rätt eller fel på en skulptur men jag kan inte känna det med mina händer. 

(Berglund 2017)  

 

Det är antagligen det jag menar när jag försöker beskriva hur jag arbetar. Mitt huvud 

alltså min hjärna är den som bestämmer i mitt arbete och mina händer gör sedan efter 

dennes kommando. Jag måste arbeta fort med leran och inte tänka så mycket. Arbetar 

jag för länge och pillrigt så får jag bara svårt att andas. Men det måste bli ordentligt 

gjort, jag slarvar aldrig. Varje hörn och centimeter är viktig under arbetsprocessen. Jag 

har respekt för leran samtidigt som jag vill utmana, provocera genom att ta genvägar 

och omvägar.  

Jag upplever den intuitiva processen i arbetet lite som att prata i sömnen, efter att ha 

gjort omedvetet ett tag så vaknar jag till slut upp och blir medveten. Det är också då jag 

kan förstå vad det är jag skapat. Jag blandar abstrakta former med diverse figurativa 

inslag i mina skulpturer. De blir som ett slags drömstadie, där det suggestiva får blandas 

med tydliga konturer. Jag vet oftast efter en stund hur jag ska fortsätta och vilka 

figurativa inslag jag kommer att fortsätta med.  
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06.03.2018 

 

Har varit med en skulptur i sex timmar och hatat den från första början. 

Känner mig inte ett dugg fri med den här metoden, inte så som jag velat att det skulle kännas, vill 

mest fatta beslut om vad som ska göras. Kontrollbehovet gör uppror. 

Men jag kan inte ge upp nu. Det är total bortkastad tid. Jag måste lösa saker. 

 

Sammanfogar delarna som ligger på mitt verkstadsbord. 

Storhetsvansinnet vet ej några gränser dagar som denna. 

 

                            

                                                       Skulptur under arbete (2018) 
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Killing my darlings 

 

Jag bygger, jag sågar itu och bygger om. För samman. Jag bygger sinnestillstånd.  
 

Jag är en samlare. Det märks både i hemmet och i min praktik. Jag har nyligen upptäckt 

att jag ofta arbetar med olika delar, som jag sedan för samman till något större och 

viktigare. Där varje del behöver varandra i sin helhet. Exempelvis så kan en liten spretig 

lerklump på verkstadsbordet få en betydande plats i en annan kontext. Lerklumpen 

kanske var obetydlig för mig i början, men den hade något som var för speciellt för att 

kunna slängas. Den kan hjälpa till för att bygga något större, så jag sparar den. 

Jag har länge velat arbeta med collage i leran då jag anser mig arbeta så med det mesta 

som sätts i mina händer. Jag har till viss del gjort det med leran, men då på ett mer 

omedvetet plan inser jag nu i efterhand. Det är som att allt tidigare arbete med leran lett 

fram till mitt val av undersökningsområde i kandidatarbetet.   

 

Under projektets gång upptäcker jag en ny metod som jag inte är helt obekant med.  

Men allt blir så tydligt nu. Jag sågar itu vissa av mina skulpturer när de befinner sig i ett 

visst tillstånd. Jag ändrar riktning och volym. Jag opererar dem, tömmer ut eller offrar 

dem för att de måste få bli något annat. Inget blir beständigt förrän jag beslutar mig för 

att den känns rätt. Delarna jag sågar av bygger jag ihop till något annat. Vissa av delarna 

får lämnas ensamma för de behöver inte någon annan.  
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                                                                   Jag och skulptur (2018) 
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08.02.2018 

 

Är i verkstaden. Jag fortsätter arbeta på en skulptur som jag började med igår. 

Leran kapsejsar hela tiden. 

Så trött på materialet och mig själv. Vill för mycket och för fort.  

 

Skulpturen ger förnimmelsen om något förruttnat. Något gammalt och bortglömt.  

 

Det är smärtsamt att gräva och jag vill inte göra mina skulpturer till offer för något eller någon.  

De måste kunna stå upp. Starka men svaga, gulliga men kaxiga,  

groteska men vackra.  
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Since the fears of the past were connected with the functions 
of the body, they reappear through the body. For me, sculpture is the body. My body is my 

sculpture. 
 

(Bourgeois 1998:225) 
 

 

Laddningen  

 

Jag laddar mina skulpturer, vrider och vänder på dem tills jag känner att de har laddats 

tillräckligt för att kunna lämnas. Jag ger leran liv och tar dess liv och gör den till något 

nytt. Jag låter alla känslor som dyker upp få ta plats när jag laddar leran. Eftersom jag är 

en person med ett känsloliv oftast utanpå huden, så blir det alla möjliga sinnestillstånd 

och minnen som får ta sig in i materialet. Lust, ångest, sorg, ilska och intensitet – jag 

utesluter inte någon av dem. Här censureras det inte utan jag tar till vara på de 

sinnesstämningar som jag tidigare kanske trängt bort när jag arbetat. Det är också 

viktigt för mig att det förblir så eftersom jag hela tiden har den intuitiva metoden att 

förhålla mig till i det här arbetet.  

 

I en radiointervju med Klara Kristalova angående hennes metod och skulpturer 

förklarar hon: ”Det är intressant för att jag inte vet hur jag ska göra den. Jag bara vet att jag kommer 

känna igen den när det känns rätt.” (Sveriges Radio: P1 Kulturdokumentär). 

Jag upplever detsamma när jag arbetar, jag arbetar tills det känns rätt i mitt huvud och 

att jag gett skulpturen liv. För mig handlar det och har alltid handlat om laddningen i 

objekten jag skapar. Närvaron hos dem och närvaron av mig i leran. Att de i slutändan 

besitter en slags själ kan man väl säga.                   

 

Lisa Wallert skriver i sin masteruppsats ”Embodied” om hur leran svarar på hennes 

kropp och kroppen svarar på leran. Att hennes tankar blir klarare och skarpare ju mer 

hon formar till ett objekt. (Wallert 2016). 
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I detta kan jag verkligen känna igen mig i, det är nästan som att jag skrivit det själv.  

Jag upplever själva görandet som ett tillstånd där jag blir uppslukad av både tid och 

plats. Det är en situation där jag och leran byter kontakt med varandra. Leran får mig att 

minnas det som jag förträngt eller glömt av, jag bearbetar både jobbiga och bra minnen 

genom mitt arbete. Mina skulpturer blir en kombination av det som har varit och det 

som är –  här och nu i mitt huvud.  

 

 

 

                               

                                                           Detalj från skulptur (2018) 

 

                  



22 
 

From here to eternity (2018) 
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Sammanfattning 

 

Med hjälp av en intuitiv arbetsmetod har jag låtit mig föras dit mitt omedvetna lett mig.  

Skulpturer har fått bubbla upp till ytan som annars kanske inte skulle blivit till – där den 

oförskönade känslan är det som varit viktigast. Att skulpturen känts rätt för mig. 

Projektet har fått mig att lita mer på mig själv och vad jag är kapabel att göra med leran. 

Jag behöver inte alltid veta vad jag håller på med i början av projektet. Att släppa på 

kontrollen kan i mitt fall vara nyttigt för att kunna gå djupare in i arbetet och analysera 

”vad” och ”varför” i mitt skapande.  

 

När jag talar om min arbetsprocess som frigörande är det viktigt att understryka att det 

inte alltid handlar om något ”härligt” eller ”lekfullt”. Jag menar mer frigörande som i en 

gränslöshet. Att jag känner mig obegränsad med materialet. Jag upptäckte även att 

metoden inte är så frigörande som jag ville tro att den skulle vara. Sökandet bland 

minnen och det omedvetna har stundom inneburit snåriga stigar, som det har vart lätt 

att irra bort sig på. Tvivlet har därför varit min största fiende genom detta arbete och 

resulterat i att jag måste arbeta fort och ta snabba beslut om hur arbetet ska fortgå.  

 

Kandidatarbetet har varit en intressant tid för att lära känna mig själv – och mitt arbete 

med leran – bättre och på ett annat sätt. Jag känner mig nöjd med att kandidatarbetet 

kom att handla om mig och mitt sökande i en metod. Arbetet har lett till en större 

förståelse av mig själv, av vad jag håller på med och hur jag ska kunna uttrycka mig på 

det mest ”sanna” sättet för min egen del. Det har även bidragit till en känsla av att bättre 

kunna förklara för andra vad mitt konstnärskap grundar sig i. Jag ser det här arbetet 

som en start på ett längre projekt som jag kommer att fortsätta att utveckla och 

fördjupa mig i framöver. 
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Appendix 

 

Jag känner mig nöjd med det här arbetet. Jag känner mig nöjd med hur min uppsats blev 

och jag känner att jag nådde fram till mitt mål. Min examination kändes kul och jag 

upplevde det som lyxigt att få träffa en person utifrån som har satt sig in i mitt arbete så 

pass mycket.  

Min opponent Karin Lundgren Tallinger hade en hel del intressanta reflektioner kring 

både uppsatsen och min gestaltning som jag kommer bära med mig. Hon pratade bland 

annat om att mitt val av arbetsätt blir även det konceptuellt även fast jag inte har en 

idébaserad ingång av projektet. Det håller jag absolut med om och känner att jag borde 

förtydligat bättre i uppsatsen. Vi pratade även om att storlek spelar roll och att vissa 

verk kändes som skulptur medans andra upplevdes mer som figuriner och att de därför 

inte passade in. Jag blev rådd att göra ett urval av alla skulpturer inför vårutställningen.  

                                         

                                                          Från examinationen (2018) 
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Inför vårutställningen gjorde jag ett urval och jag valde också att ge varje skulptur ett 

enskilt podie istället för att samla alla på det gemensamma trapp-podiet som jag hade 

under examinationen. Jag tycker att helheten blev betydligt mer kraftfull av att alla stod 

enskilt även fast de ändå var samlade i en ö av podier. Jag fick till en mer monumental 

och sakral känsla i mitt val av placering under vårutställningen. Det kändes som att alla 

fick en mer värdig plats helt enkelt.  

                                 

                                                        Från vårutställningen (2018) 

Vårutställningens upplägg kände jag mig ganska splittrad till, jag upplevde det som 

ganska påfrestande att stå vid sitt verk hela tiden, då folk rusar kors och tvärs i det stora 

rummet på Konstfack. Samtidigt som det var kul att se människors reaktioner när de 

närmade sig mina verk. Jag fick många fina kommentarer under vårutställningen ifrån 

besökare och det uppstod en hel del intressanta samtal som väckte olika tankar och 

frågor hos mig. Nu vill jag bara fortsätta att utveckla projektet.  
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