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I N L E D N I N G

Under Patriks Söderstams kurs som vi hade innan ex-jobbet, gjorde jag en mindre installation med 
bl.a. en furuskulptur, en utkavlad deg, en flagga av hår och en bukett torkat lin. Det jag tyckte om 
med den installationen var att det kändes som en plats där någonting hänt. Jag hade varit där. Det 
var ett spår av min lust, men också ett spår av min disciplin. 

När jag påbörjade mitt examensarbete utgick jag från en idé om att blanda det blöta med det torra. 
Jag ville göra fler furuskulpturer, några mindre föremål och om att arbeta med diafoto. Jag ville också 
föra in svarta element och kanske någonting sportigt. I efterhand kan jag koppla det senare till det 
disciplinerade, som tillsammans med lusten och njutningen utgör de viktigaste parametrarna för 
min praktik.  Mitt examensarbete landade i en installation.

Eftersom jag inte beskrivit hur min fysiska gestaltning ser ut i min essä tänkte jag börja med att 
beskriva den. Den består av flera delar och material som jag alltså arbetat med i en installation. 
Installationen såg ut på ett sätt vid examinationen  och på ett annat sätt på vårutställningen. Vid 
examinationen presenterade vi våra arbeten i seminariegången. Under vårutställningen fick jag plats 
i ett hörn av en av ateljésalarna, A4. 

Jag kommer först att beskriva installationens delar. Efter det följer en beskrivning av hur jag gjorde 
installationen vid examinationen, vilken respons jag fick då och några reflektioner. På det följer ett 
stycke om att skissa och sen ett kortare stycke om hur jag installerade arbetet inför vårutställningen.

Titeln för mitt examensarbete är ”HANDS-ON/ HARD-ON: om dominans och lust”, Under 
vårutställningen använde jag mig av titeln ”I submit to desire”. 





I N S T A L L A T I O N E N S   D E L A R 

 Furuskulpturer som hålls samman med gummiband. Varje skulptur består av tre delar som fått varsin 
elastantub trädd över sig. Elastanet är färgat med te och de olika tuberna har olika screentryck på sig som 
stretchas ut och förvrängs lite gran när tuben dras över. Motiven är plockade från arkivfoton från 
DigitaltMuseum och från ärvda textilier. En av träskulpturerna har en förkolnad topp.  

 En del av det lin som odlats sommaren 2018 finns med i form av en torkad bukett.  Kärven hålls samman av 
en slangklammer i rostfri metall. I den senare installationen också av buntband.

 Flätade  piskor av rörmokarlin. Åttaflätor runt en kärna av papper och har handtag i svart skinn och fodertyg 
från uppsprättade motorcykelbyxor. En slangklämma i rostfri metall håller handtaget på plats. Några av 
handtagen vecklar ut sig som blommor. 

 Papprör som använts som kavel .

 Rörmokarlinet återkommer också i form av en sorts fana. Långa testar av blont hår ringlar sig i ryaknutar 
från ena delen av en stång i metall som i andra änden klätts med skinn (ej med i bild). 
Också en replika på ett skäktsvärd har doppats i vax. 

 Förutom egentillverkade objekt  har  groddad potatis, margarin, smör, vetemjöl, knäckebrödsdeg, täckplast 
och tillknycklad plexiskiva som hittats i skolans sopsortering använts.

 Vävt band i hellinne. Helblektblekt linvarp hittad i en papperskorg. Bandet är vävt i vågkypert på sex skaft 
och färgat med te. Bandet har manglats och är kanten klippt i en oregebunden böljande form. Den råa kanten 
har doppats i vax. I den senare installationen hängd på en slaktkrok,

 Screentryckt  collage på elastan med motiv från DigitaltMuseum, ärvda textilier, flätade linhjärtan och 
smileys, endast med på vårutställningen.
 
 Vid ett av installationstillfällena visades artist booken fysiskt, på ett lågt podium av bruna pappersark som 
staplats på varandra.



I N S T A L L A T I O N E N     - E X A M I N A T I O N E N,   S E M I N A R I E G A T A N

Jag gjorde några snabba skisser på hur jag tänkte mig installationen. Den dominerande idén var att 
en skulptur skulle stå nedtryckt i smör, en i deg och den tredje i någonting annat som inte kunde 
komma på. Nåt slags svart klet? Kanske skulle de ha trattformade tuber på sig som var tighta och 
utstretchade upptill och som nertill bredde ut sig över golvet? Den råa kanten skulle kunna penslas 
fast mot betonggolvet med bokbindarlim. Och ovanpå trattformen ligger smöret, degen, det svarta 
kletet? Den groddade potatisen, ska vara med.

När jag började installerade i seminariegatan hade jag inte bestämt vilken elastantub med vilket 
screentryck som skulle vara på vilken träform. Jag hade inte testat själva installationen mer än att de 
olika delarna och materialen stått bredvid varandra i ett projektrum. Jag hade inte bestämt 
någonting men ordnat med så att jag hade det material jag ville använda, alla objekt och delar. 
Nästan färdiga. Elastantuberna var inte riktigt färdigsydda. Jag hade övergett idén om trattformen. 
Jag sydde enkla tuber. Jag sköt upp att sandpappra träformerna till slutet. Första dagarna då vi hade 
tillträde till seminariegatan var jag inte där och installerade utan sandpapprade. När jag hade 
sandpapprat färdigt tog jag allt material till seminariegatan. Jag provade de olika tuberna på 
formerna som fick stå lutade mot väggen. (Jag tänkte att det var som om de stod och väntade på att 
nåt skulle hända.) Alla tuber var från början lika långa, jag klippte av dem i olika längder. 

Jag gjorde flera satser knäckebrödsdeg och bestämde mig för att kavla ut dem över golvet i 
Seminariegatan och låta det styra placeringen av träskulpturerna. I tre av de utkavlade degarna skar 
jag snitt med en degskrapa. Jag ställde dit träskulpturerna. Det började bli väldigt bråttom. Jag insåg 
att jag hade för lite margarin, för liten mängd potatis, för lite deg. Jag tog papper, gammalt tovigt lin, 
plast och byggde upp högar runt skulpturerna. Högarna täckte jag sedan med margarin, potatis och 
deg. Jag fejkade lite. 



A T T  G Ö R A  F I N T 

Hur jag placerade alla objekt styrdes mest av var jag kavlat ut deg. Men också av estetiska 
avvägningar. Vid examinationen blev det så att jag gjorde på ett sätt som jag tyckte såg fint ut. I 
bland upplever jag att det blir så när jag har för mycket tid. Det är så en klädkris kan börja hemma. 
Jag börjar tänka för mycket på vad jag satt på mig. Det handlar lite om vad jag tänker att någon 
annan ska tycka och mer om att jag har för mycket tid att tänka över. Jag tror att det är därför jag 
nästan alltid skjuter upp saker till sista sekund. För att undvika den ångest som uppstår när jag 
börjar fundera. Tidspress tvingar hos mig fram frenesi, ett rasande tempo, en våldsamhet. I fallet 
med en installation kanske det egentligen inte primärt handlar om tid, men om att jag börjar tänka 
på ett visst sätt. Jag kan vara eftertänksam. Jag kan göra det cleant. Jag kan ordna.  Genom att 
begränsa tiden kan jag ibland lura mig själv bort från det städade. 

Men den här gången funkade det inte riktigt. Om jag hade börjat tidigare hade jag haft tid att komma 
tillbaka nästa dag och stöka till. Under det här arbetets gång har jag lärt mig att det kan gå snabbt att 
smutsa ner och att det tar lång tid att städa efteråt. Men det kan också ta lång tid att komma till det 
läge där jag trashar ner. Det smutsiga har också sitt förspel. 



E X A M I N A T I O N E N

Vid examinationen började jag min muntliga presentation med att läsa en kort text om att vara hård, 
om att vara mjuk och om att kunna vara det man vill. Samtidigt visade jag diabilder på blommor, 
bilder från skogsindustrin och på ormbunkar. Sen berättade jag lite om min research och om 
tillverkningsprocessen av några av objekten i installationen. 

Under opponeringen sa min opponent, Evelina Hedin, att hon såg en nonchalans i installationen 
som hon läste som väldigt medveten men att det också gick att se det omsorgsfulla. Vi pratade om 
flow, om hur jag valt att installera och om våld och lite om museiarkiv och performance. Hon sa att 
det skulle vara spännande om jag kunde dra installationen åt något håll. Kanske låta det våldsamma 
ta mer plats. Det var också den återkoppling jag fick efter examinationen, att man skulle vilja se mer 
av det djärva, brutala, smutsiga och våldsamma som finns i min uppsats. Att jag inte behöver ”safea” 
i installerandet. En annan kommentar var att det kanske var för utspritt och att hårfanan hängde för 
högt (ja, bevisligen eftersom den inte är med i bild).



A R T I S T   B O O K 

Jag la ner mycket tid på att sammanställa min examensuppsats. På att skriva den, på att fysiskt 
tillverka den. Omsorgsfullt välja material och sy ihop den.  Delar av det som står i min uppsats skär 
sig mot hur den fysiskt ser ut. Jag tycker om det. Jag ville visa den fysiskt i samband med 
examinationen och jag tyckte att den såg fin ut mot ett stort brunt tjockt pappersark. Jag staplade 
många ark på varandra. Ska någon läsa om mina drivkrafter och tankar kan den få gå ner på knä. Att 
ha uppsatsen med var viktigt för mig men i efterhand kan jag se att den kanske kom att styra hur jag 
installerade. Den är ömtålig. Jag ser den nu som ett självständigt verk som ska vara separerat från 
installationen. 



S E X  O C H  V Å L D

En person pratade med mig efteråt om att det var synd att piskorna låg placerade på golvet på en 
plexiglasskiva, eftersom de försvann där och att det var lite förvånande att jag under min 
presentation inte pratade mer om BDSM eftersom det finns så mycket i mitt arbete som för tankarna 
dit. Jag arbetar disciplinerat. Genom att arbeta disciplinerat kan jag känna mig fri. Känna att jag styr. 
Att jag väljer. Disciplinerar jag mig själv? Till vad har jag disciplinerat mig själv? Jag vet inte. Till 
njutning? Disciplin, lust och njutning är vad jag efter tre år skulle säga är det bärande för min praktik 
och de beröringspunkter med BDSM som finns vill jag undersöka närmre.  

Vi pratade en del om att dominans och om våld under min opponering men jag tyckte att det var 
intressant och lite spännande att det, trots min essäs bitvis explicita innehåll, inte blev någon 
diskussion eller frågor kring sex, sexualitet och sexuellt kapital i relation till konst, konstnärliga 
drivkrafter och konstnärligt arbete.  När jag själv så här lite i efterhand analyserar mitt arbete är det 
tydligt att det är en stor och viktig del av projektet.



S E X U E L L T  K A P I T A L  

Det finns en skillnad mellan vad jag gör och vad jag tycker är intressant att prata om. Mitt mål med 
min installation har inte varit att lyfta frågan om relationen mellan sex och konst. Jag ser inte på 
konst som något som måste ha ett mål eller som nödvändigtvis ska väcka eller besvara frågor. Det 
kan handla mer om en stämning eller en känsla. För mig handlar det om när jag gör. När jag möter 
material jag attraheras av estetiskt. När jag dominerar dem. När jag blir nedsmutsad av dem. När jag 
låter mig domineras. När jag trashar till eller när jag har kladdat ner. När jag blir nerkladdad. När jag 
är ett med nuet och min lust. 

Min installation är en rest. Men i relation till hur den resten genererats är det intressant att prata om 
sexualitet. Om vem som lämnar spår och vilken typ av spår det är. Kanske blir det extra tydligt när 
det gäller t.ex. tendensen att ”safea” när man gör en installation. ”Spunk” är synonymt med 1. 
courage and determination 2. semen and 3. a sexually attractive man. 



S  K  I  S  S  E  R 

Jag har gjort många skisser under arbetets gång på hur jag tänkt mig installationen. De är ofta de 
snabba, enkla, skisserna på baksidan av ett gammalt kvitto eller ett löst A4-skrivarpapper som jag 
bäst tycker säger någonting om det jag vill göra. Att skissa är ett sätt att tänka. Jag gör många skisser. 
Jag gör fler och fler. Det blir mer och mer invecklat. Jag lägger till mer och mer och mer. Börjar tänka 
ut saker på detaljnivå. Jag tänker ut exakt hur det ska vara. Sen inser jag att jag bara komplicerar för 
mig själv. Att jag inte tycker att det är spännande att göra det där som jag tänkt ut exakt. Och att de 
första skisserna är de bästa representationerna av min idé. Och att det är när jag installerar som jag 
kan se vilka detaljer som är viktiga. Det är genom att lägga ner mycket tid, genom att göra många 
skisser, genom att testa, som jag vet att det är det där första, enkla som är rätt. 

Jag arbetar också direkt i materialet. Men jag tänker inte längre på det arbetet som skisser. Utan som  
arbeten i sin egen rätt. De kanske inte är raffinerade och förädlade men de är arbeten i sig. Jag känner 
mig tillfredsställd med att det jag gjort som examensarbete är bearbetat och har en viss finish, t.ex. 
att jag har sandpapprat furuskulpurerna på det frenetiska sätt som jag gjort. Men under mitt 
examensarbete har jag också börjat tänka just det där att de ”snabba experimenten i materialen” är 
någonting att dröja kvar lite vid. Att använda. Jag älskar det skräpiga och smutsiga, det är i det 
skräpiga, smutsiga och kladdiga som jag känner mig mest levande. Det är det direkta som intresserar 
mig. Handlingen i nuet. Det uttryck som inte är så eftertänksamt. Det första enkla, som är rätt.

'



I N S T A L L A T  I O N E N  –   V Å R U  T S T  Ä L L  N I N G E N  ,   A 4 

Inför vårutställningen gjorde jag några snabba skisser på hur jag ville göra i mitt hörn. Jag köpte 
nubb, jag beställde täckplast för att kunna täcka in hela väggen i mitt hörn. Sen började jag fundera 
på något slags montrar till mina ömtåliga saker. Till linbuketten och till min uppsats. Jag avskydde 
bara tanken på montrar redan från första början men köpte ändå plexiglas och gjorde modeller i 
papper. 

Jag hade tryckt massa nytt tyg till elastantuberna. Jag tyckte att de gamla kändes så städade. 
Samtidigt tänkte jag att tygen jag tryckt var något annat. Något nytt. Jag bestämde mig för att låta 
dem vara och att jag skulle använda samma tuber som förra gången. När vi fick tillträde till rummet 
och hade städat och målat sydde jag nya tuber och la ner flera dagar på att prova dem på 
träformerna. Men när jag provade runt förstod jag att två av skulpturerna var färdiga redan vid 
examinationen. Jag trädde på de gamla strumporna och kände en tillfredsställelse över att känna så. 
Känna att någonting är färdigt och inte ska vara på något annat sätt. Den tredje skulpturen fick nya 
tuber med nya tryck. 

Jag hängde upp linkärven lite slarvigt i från ett ventilationsrör bara som ett test. Jag ville se hur det 
vävda bandet skulle se ut bredvid och hängde det på en slaktkrok. Tittade, ja det ser bra ut. Tog ner 
det, för att hänga ”ordentligt”. Klippte bort buntbandet som höll ihop buketten innanför 
slangklammern. Trädde in det vävda bandet under metallen. Hängde tillbaka. Det såg ut som skit. 
Det var mycket bättre innan. Det är genom att testa runt som jag vet när det är rätt. Ofta är det rätt 
från början och jag lägger ner mycket tid på att försöka återskapa spontaniteten i det första testet. 

Täckplasten jag beställd kom men var helt fel färg. Jag spikade upp de sista kortare bitarna av en plast 
i rätt nyans i hörnet. Det gick åt tre nubb. När jag pratade med min handledare Åsa Cederqvist 
frågade hon om plasten och om att täcka in ett rum för att kunna kladda ner. Ska den inte vara 
utspänd över väggen? Hon peppade mig att  våga stöka till det. Jag spikade upp plasten. Piskorna.  
Det kändes tomt på ena väggen. Jag fick en impuls att smeta in väggen med smör. Göra en fettfläck. I 
stället spikade jag upp tre bitar av det nya stökigare elastantyget jag tryckt. Klockan var 17.55. Jag 
upptäckte att jag blödde från ena knogen och att nubben gjort mina fingrar svarta. Jag hamrade på. 



P Å  G R Ä N S E N

Sen -bort med stegen. Ner på golvet. Ner på knä. Jag kavlade ut en deg. En till. Jag tänkte: Har jag 
försökt lura mig själv? Jag är på gränsen. Jag har sett till att jag är på gränsen rent tidsmässigt. Jag 
befinner mig på gränsen till att själva installerandet förvandlas till ett performance. Jag la fram det 
rumsvarma margarinet på en av de utkavlade degarna, pressade ner en av träskulpturerna.  En av de 
första besökarna stod plötsligt i rummet. Behöver du hjälp undrade hon. Den repiga plexiglasskivan 
med uppkrullad kant tryckte jag upp på väggen bakom piskorna. Jag skulle inte hinna sätta fast den i 
väggen, inte hinna kavla ut all deg. Det blev en snabbare lösning. Underbenen och knäna på mina 
svarta löpartights var täckta i mjöl. Jag rullade undan vagnen med verktyg och mjölpåsar.  

I framtiden vill jag smutsa ner ännu mer. Vara i det smutsiga. 

Jag vill fläckas och jag vill fläcka av mig. 


