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Väg in i texten  
I denna text vill jag, som undertiteln skvallrar, prata om att passa in i samhället eller hitta hem 
utanför. 

Mitt psyke är min främsta faktor i mitt konstnärliga arbete. Det trasslar till min väg. Jag, som rastlös, 
icke stresstålig person med hjärtat på armen, har haft mycket (diagnostiserad) ångest och 
depression över hur jag ska klara av att ta mig framåt eller ens vidare. Mitt konstnärskap har av 
denna anledning kommit att kretsa kring att skapa en plats där jag kan heala mig själv, ett tryggt rum 
där jag kan sätta mina egna villkor och lägga upp allt så att mina goda sidor ska få frodas, och mina 
dåliga ska få plats när dom hälsar på (varannan dag). Jag tänker också att två andra hinder som kan 
bidra till att jag personligen tycker att livet ofta är motigt, är att jag inte har fått det kulturella, eller 
har det ekonomiska, kapital som många andra konstnärer har. Och att jag är queer. Denna text tar 
också avstamp där.   

Arbetet har den enkla strukturen att det börjar med att prata om hinder man kan ha för att ”passa 
in”, såsom att inte klara prestations-pressen man känner från en osynlig makt, eller helt enkelt av att 
bryta från normen (här med fokus på att vara bög eller queer). Vidare via min och andras historier 
kring att ha sitt psyke eller sina känslor som en grundläggande parameter i sitt konstnärskap, och går 
sen avslutningsvis ut i några andra alternativa vägar att hitta hem utanför; drag och frivillig enkelhet.  

Varsågod. 
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Folk mår dåligt 
Eller jag gör det i alla fall, och jag förstår att jag inte är ensam. 

Alla är trötta och stressade. Hinner inte med allt som behöver göras. Antingen jobbar över varje dag 
eller har stressad ångest över att inte leverera tillräckligt bra för att ens få ett jobb. Jag orkar inte 
skriva om trötthet. Men jag har tagit mig igenom halva den jättetunna boken Trötthetssamhället av 
Byung-Chul Han (2013). Byung-Chul skriver att det tidigare disciplinsamhället har gått över i ett 
prestationssamhälle, där invånarna “är sina egna entreprenörer” (Han 2013:16), och av detta blir vi 
hyperaktiva och hyperneurotiska (Han 2013:31). Sorgligt nog menar han att vi själva blivit vår egen 
värsta fiende, att vi i dagens samhälle var och en blivit både fången och fångvaktaren, offret och 
förövaren (Han 2013:33). 

Det är så lätt att hamna i en negativ spiral av att inte orka. Att inte klara av det tionde frilans-
uppdraget med värdelöst betalt (som inte ens täcker kostnaden för mailkorenspondansen) och 
deadline ”helst igår” (det var nån som sa så till mig en gång, tror jag mig typ minnas). 
Utmattningssyndrom, ångest och depressioner är folksjukdomar1 och psykisk ohälsa är i dag den 
överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar (DN, 24 jan 2019). Enligt Byung-Chul är en anledning 
till att vi hamnat i detta träsk, den att vi har förlorat tron. Både tron på Gud och livet efter detta, 
men också tron på själva verkligheten. ”Människolivet har aldrig varit så förgängligt som idag. 
Ingenting lovar varaktighet och beständighet” (Han 2013:31). Inte konstigt att vi blir oroliga. 

För i förlängningen, menar Byung-Chul, blir en tråkig bieffekt av prestationssamhället ”deprimerade 
och misslyckade människor.” (Han 2013:17). Och jag är (tyvärr) med på den båten. Det känns som 
att allt handlar om prestation. Man måste lyckas vara stark genom alla prövningar, mingla sig till sin 
framgång o.s.v. Och samtidigt ta hand om sin hälsa. ”Den depressiva individens klagan, ingenting är 
möjligt, är bara möjligt i ett samhälle som tror att ingenting är omöjligt.” (Han 2013:16). Yes we can! 
Men aj, där var visst en vägg. 

1 Överdrift. 
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En annan faktor till olycka jag här tar upp är den av att känna att ens föräldrar inte gillar en och att 
ens pojkvän inte är välkommen på kalas. Att vara rädd för att bli skriken efter eller nedslagen på 
gatan, och att bli skriken efter och nedslagen på gatan.  

Unga hbtq-personer som grupp är överrepresenterade i ohälsostatistik. Här nedan följer statistik 
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor:  

Unga hbtq-personers hälsa i siffror: 
• En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig.
• Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för

fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel
som bland unga heterosexuella.

• Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av
männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella och
transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och
arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen.

(www.mcuf.se) 

En annan faktor för just bögar, är den att man blir dissad av sina peers (Hobbes 2017). Både 
romantiskt, men även i den starka trenden som existerar i bögvärlden, att se ner på bögighet och 
femininet. Det finns till och med, på gay-datingsiter, två väldigt vanligt förekommande begrepp: 
masc for masc och straightacting, som båda syftar till att poängtera att man verkligen inte är eller 
gillar ”bögiga bögar”. Trots de framgångar som skett för gays på senare år, större än för någon 
annan demografisk grupp i historien (Hobbes 2017), så mår vi alltså inte bättre för det. Många bögar 
har problem med ensamhet, ångest, droger och riskfyllt sex.  

”It’s not a question of them not knowing how to save their lives. It’s a question of them knowing if 
their lives are worth saving” (Hobbes 2017). 

På nästa sida följer en dikt av icke binära författaren och aktivisten Alok Vaid-Menom (2017). 

http://www.mcuf.se/
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today a man on the 
street pointed to me & 
said
“what the hell is that!?” 
I wanted to turn 
around, 

tell him that I got this 
dress on sale & I got 
this body for free 
But you have been 
making me pay for 
both ever since  
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Mina Känslor 

Mitt safespace 

För mig är som sagt mitt psyke en grundläggande parameter i mitt konstnärskap. I detta kapitel 
kommer jag, förutom om mitt eget konstnärliga arbete, även skriva lite om andra konstnärer som jag 
uppfattar ha ett konstnärskap i nära anknytning till sin person och sina känslor. 

Personligen gör jag det jag gör för att skapa ett safe space för mig själv där jag kan sätta mina egna 
villkor och vara väl fungerande. Där så som jag är, är det ultimata sättet att vara på. Där jag är rätt 
och inte så fel som jag kan uppleva mig i många andra rum. En energigivande plats där jag kan göra 
det jag har lust för, för min egen skull, en plats för behovet av det fria och lekfulla i en hård och 
kravfylld omvärld. Mina verk kommer ur lust till ett material, till en form eller en metod. Det är 
viktigt för mig att jag i mitt arbete kan bli överraskad, både av form och ytor. Det är då det ger mig 
energi, när det plötslig är något jag inte hade planerat. Något nytt och spännande.   

En sak som kanske skiljer mig från många andra konstnärer är att jag har ett väldigt litet intresse av 
att bli speciellt bra på hantverket. En anledning till det är att jag gärna vill sprida en energi av att du 
får lov att hålla på med konst för att du vill, inte för att du är bra på det. Det handlar också om att få 
en plats där jag kan få slippa att känna mig dålig, för det gör jag så lätt annars, känner mig dum när 
jag inte kan läsa en bok utan att somna, eller när jag inte står ut med lönearbete. Därifrån kommer 
också uttrycket mina skulpturer har. När jag låter de vara skeva, svaga, oakademiska, fula, olika så 
blir det också en plats där jag ständigt påminner mig själv om att det är ok för mig också, och att det 
finns mycket vackert och värdefullt i det.   
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Dom kan se ut såhär: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När dom väl finns ser jag dom som någon form av liv. Skeva djur, varelser, eller levade i form av att 
bli någon form av redskap redo att användas.  

 

En stor estetisk referens för mig är min mammas hus (också huset jag växte upp i). Min mamma har 
precis gått i pension och jobbade innan dess i hemtjänsten. Hon har bott i samma hus i snart 60 år, 
och huset innehåller spår från alla årtionden där under, och även från de före i ärvda och loppis-
föremål. Mamma har nog ingen term för någon speciell stil hon har på sitt hem, utan istället är det 
objekt som kommit dit på olika sätt, arv, presenter, lustinköp. Anledningar till att jag gillar estetiken 
som där råder är dels så klart en trygghetskänsla i att stanna kvar hemma hos mamma. Dels en frihet 
ifrån att visa status med konsumtion, med god smak eller måttfullhet. Här får vilken pryl som helst 
lov att vara med och kanske ger estetiken mig en känsla att vilken människa som helst får vara med 
också.  
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På ett större plan diskuterar mitt arbete hur en sådan här plats kan skapas (det trygga rummet) och 
behovet av en sådan plats för människan. Arbetet blir också del i en motpol till ”prestations-
samhället”.  En plats för underdogs som tex queers och personer med psykiska problem, att 
diskutera var man kan hitta vägar in i samhället (för de som också är i extra stort behov av trygga 
platser). Finns det en andra väg att gå? Se sig som fel och samhället som rätt eller se sig som rätt och 
samhället som fel? 

Också i konstvärlden är det här en viktig diskussion. Konstnärligt arbete handlar för många om 
verklighetsflykt, bearbetning av känslor, frihet, protest, alla saker som är svåra att få ihop med att 
tjäna sitt levebröd. Och enligt mig kommer den bästa konsten till i friheten att göra det som 
intresserar en mest. Emil Särelind skriver i sitt kandidatarbete ”Jag kan sakna… när mystik och rädsla 
var närmare människors vardag … Jag vill motverka... återerövra… sprida en illusion av mystik och 
okunskap. Därför... Konsthantverk. Jag uppfattar konsthantverk som något genuint, jag ser en 
magisk aura över konsthantverket som tycks saknas i mycket av det vi omger oss av idag.” (Särelind 
2014). Det är nog en anledning till att jag hamnat i konsthantverket med. En flykt från, och motpol 
till, samhället. 

Det går såklart inte att bortse ifrån att även konstnären behöver kunna betala hyran. McQueen gick 
på a-kassa när han gjorde sin första kollektion (Youtube: McQueen). Men jag kan väl få fantisera i 
alla fall medan jag skulpterar? Om jag bestämmer att jag inte bokar en ugn förrän jag har nått att 
bränna, att de glasyrer som känns roligast i stunden är dom rätta, att överraskningen är så viktig så 
det skadar skulpturen att skissa i förväg osv., att jag kan jobba hårdhänt när jag är arg och göra ett 
verk svagt format efter olika bokstäver i en saknad kärleks namn, att få ta vara på morgondagens nya 
idé även fast dagens har mer i sin famn. Det. Är. Viktigt. Så snälla låt mig låtsas. I alla fall medan jag 
skulpterar. I rummet utan prestationskrav blir jag superproduktiv. 
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Just nu

ALIEN  WORRIOR  PRINCESS 
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(Föregående sida: titel och presentationsidé.) 

En kort sammanfattning om examensprojektet i dagsläget: 

Dinosaurier, drakar, vapen, rymdskepp, aliens, eld, monster, farliga djur. Har aldrig intresserat mig. 
Därför intresserar det mig. Tydligen. Jag skulpterar planlöst och ur det formas berättelser om mina 
trauman, lustar och behov, och om samhället dom finns i. Jag kan bland annat se en laddning till 
pojkbarnet jag aldrig var/mannen jag inte blev, och en längtan efter att nu närma mig honom på 
mina egna villkor. Skulpturerna är skeva, svaga, trasiga, naiva och olika och blir däri också en 
livsnödvändig plats där det får vara så. Verken står på de svagas sida och är med i rörelsen mot att 
bli starka. 
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Jag har låtit mig snöa in i ett tema, en estetik, nämligen: Killar. Stereotypa killar. 

Detta kom ifrån att jag upptäckte att de två av mina tidigare verk som jag gillar allra bäst, är på detta 
tema. För mig associerar dom till en drake och ett rymdskepp: 
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Och när jag tänkte vidare på vad det är med just dessa associationer som jag gillar så landade jag i 
att det förmodligen handlar om en laddning till den stereotypa killen som jag inte var, och den 
stereotypa mannen som jag inte blev (jag har alltid haft mer stereotypt feminina intressen). 

Jag tycker det känns väldigt kul att för första gången jobba med en tematik, både visuellt och 
innehållsmässigt. Det enda jag haft lika stor passion för som keramik är mode-styling, och när jag 
jobbade med modevisningar då, så använde jag mig alltid av visuella teman. Så det här känns som en 
fin chans att få grotta mig i det gamla intresset av att få ihop en tydlig estetisk enhet.  

I mitt pågående konstnärliga arbete har jag också, för första gången, börjat jobba även mer 
föreställande, t.ex. med en ängel i en mer realistisk stil. Även denna nyhet (precis som nyheten att 
snöa in i manlighet och nyheten med den visuella tematiken) känns spännande och roligt, just för att 
de är nya. Jag är jättespänd på hur ängeln blir. Eftersom en genomgående metod i mitt konstnärliga 
är att följa lustar, behov och impulser så känns det rätt att även följa lusten att göra denna ängel.  
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Mitt tidigare arbete har dock alltid handlat om att stå upp för det skeva, svaga, trasiga och direkta i 
människan (och i mig själv). Jag känner att det även kommer att finnas i det här, både i mitt 
keramiska uttryck som förmodligen inte kommer ändras allt för mycket, men också i själva killtemat 
som också väcker nån ömhet för svagheten och skörheten i pojkens vilja att vara tuff, eller till 
mannen som vill hävda sin manlighet.  

Det konstnärliga arbetet jag håller på med nu är straight acting kan man nog säga. Vilket också är en 
form av drag. Genom Min konst möter jag nu mannen, manlighet, på mina egna villkor. Från ett 
queert håll. Genom att prata om förtrycket så kan man bli stark. 

Presentationen 

Lockelsen till det manliga är stark i mig nu. Jag märkte att jag i denna nya mentalitet blev jättesugen 
på att använda den enorma blå lyftkranen/hissen som man kan ta sig många meter upp i. På 
vårutställningen vill jag visa mina verk stående på, eller svävande (med fiskelinor) ovanför blå 
transportvagnar eller liknande, för att ytterligare förstärka det killiga temat, genom presentation 
som kopplar till teknik, industri och fantasy. 
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Andra 
känslokonstnärer

Barn 

Jag beskriver själv för folk ibland att min konst ser ut som något ett barn släpat hem från slöjden. 
Och jag kan verkligen gå igång på barns teckningar. Det finns något väldigt vackert i att göra så gott 
en kan, och så blev det såhär. Barn ser på världen på ett annat sätt. Har inte lärt sig hur man ritar 
realistiskt. Deras teckningar är mycket mer spännande än den vuxnas för att de kan se ut hur som 
helst. De kan innehålla delar jag aldrig kommit på själv. Jag gillar barnteckningar för att: stapla 
kärlek. Mer och mer. Gulliga ansikten, skeva, ärliga. Färg. Pimpade. Symetri. Konstiga näsor munnar 
ögon. Kompis på huvudet. Det jag gillar är väl också rakt. Enkelt. Grunt. Ser kul ut. Fantasifullt. Slår 
verkligheten. Glatt. Färgglatt. Rörelse. Absurditet. 



19 

Förutom barnteckningar så är outsider-art (Särlingskonst på svenska) den konstform som oftast 
intresserar mig mest. ”Särlingskonst är en konstterm, ibland synonym med folkkonst eller självlärda 
konstnärer, för att beskriva konst som görs av personer utan formell konstnärlig utbildning och som 
inte har någon kontakt med det etablerade konstlivet, eller som aktivt valt att stå utanför” 
(Wikipedia: Särlingskonst)2. Ibland syftar begreppet outsiderart, eller närliggande L’art brut och 
”Naiv konst”, även på konstnärer med psykiska sjukdomar. 

(Avritad bild) Gaston Dufour, Outsiderart, gjord på mentalsjukhus, 50tal. 

(Avritad bild) Paul Klee, Naivism 

2 Wikipedia är en osäker källa, så ta infon med en nypa salt.  
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Naivism är kanske ett mer rätt begrepp för vad jag gör (när utbildade konstnärer medvetet härmar 
barnets och folkkonstens naiva konstskapande). Men jag kan även se vissa kopplingar i mitt arbete i 
outsiderart/särlingskonst, då jag inte sökt mig till konstnärlig högskola förrän i över 30 års ålder, och 
det bland annat på grund av klassbakgrund och psykiska problem. Jag hade inte någon uppfattning 
om vad en konsthögskoleutbildning var för något, eller om det var något jag skulle klara av. 

Per Dahlström skriver i sin bok Särlingskap & konstnärsmyt: ”Vanligen tolkas särlingars 
konstskapande som strömmar från det omedvetna gestaltade i bilder och skulpturer. Utifrån detta 
synsätt anser särlingarna inte som andra konstnärer medvetet välja vad de vill uttrycka i sin konst, 
de hämtar allt från sig själva. […] kan därför ses som något av självporträtt” (Dahlström 2013:10). Jag 
tänker nog att jag inte speciellt medvetet väljer vad jag vill uttrycka i min konst, eller jo delvis, att jag 
vet att jag gillar estetiken jag gör men samtidigt är det den enda estetik som går ihop med mitt 
psyke… mycket av mitt är på ren lust, behov, impuls. 

”För särlingen är konstnärskapet ofrivilligt” (Dahlström 2013:16) 
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Tova
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Tova Berglund är den konstnär jag gillar mest saker av tror jag, och det borde ju bero på att det är i 
linje med vad jag gillar, alltså med vad jag gör? Att hon är den jag exponeras mest för (eftersom hon 
gått på samma skola, och är väldigt instagramaktiv) spelar säkert in i att hon är den andra konstnär 
jag tänker mest på. Hon påminner mig om att det jag gör är bra, eftersom jag tycker att hennes är 
bra och att mitt har samma(?) kvalitéer. Att se en konstnär helt hänge sig åt nått som verkligen 
intresserar den, och att det också verkligen intresserar mig, legitimerar också på något sätt att jag får 
göra det jag gör.  

Tova skriver i sitt kandidatarbete om att hennes skulpturer är något som behöver komma ut, hur 
hennes dåliga tålamod syns i hennes verk, hur de är hennes tankar och humör och om hur hennes 
arga personlighet är hennes drivkraft. ”Egentligen kanske det är absolut orimligt att gå runt och vara 
irriterad och arg. … Men på något sätt går mitt konstnärskap ut på att hitta sätt att acceptera sådant 
som inte går att ändra.” (Berglund 2017)  

Hon diskuterar också hur det ”fria och lekfulla” uttrycket inte är så härligt som det låter. "Jag jobbar 
utifrån mitt huvud och det är det sista som kommer med nån slags frihet. Jag är aldrig fri från mitt 
sätt att göra saker. Dom är inte lekfulla, dom är jobbiga.”. När jag själv säger mitt arbete behöver 
vara lustfyllt så det inte heller en härlig plats. Snarare en nödvändighet för att jag är så skör. Den 
sekund det inte är stimulerande, fritt från press så blir jag deprimerad.  Så istället är det konstanta 
lust-drivet ett försök att nå dit. Försöka nå mening och glädje. 
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Lee

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVneHM6ODgAhWZwMQBHTsQCdgQjRx6BAgBEAU&url=http://iwantigot.geekigirl.com/2009/10/07/alexander-mcqueen-ready-to-wear-spring-2010/&psig=AOvVaw2va6uk-eooM33TI7RyjhBT&ust=1551525380696541
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Jag började tänka på Lee Alexander McQueen när jag råkade göra den här skulpturen nedan, som 
fick mig att tänka på hans sko på förra sidan.  

Jag älskade den kollektionen med kläder + skor + hår när den kom (s/s 2010). Då höll jag på med 
kläder själv, men sen tog han också sitt liv strax efter vilket ytterligare träffade en nerv. Jag har själv 
haft mycket problem med återkommande djupa depressioner, och att en konstnär som jag verkligen 
gillar uppenbarligen också mådde skit samtidigt som han presterade magiska saker…       
I dokumentären ”McQueen” (2018) får jag info om närheten till hans känslor i hans arbete.   

Han säger i den att det viktigaste med hans visningar är att publiken ska känna något. Vad som helst 
bara dom känner något. Han hade också en väldigt fysisk relation till sitt arbete, och var enligt sina 
nära ”kär i sitt arbete” till den nivån att det pajade mänskliga relationer.  

Jag har tänkt att begreppsparet trygghet och frihet är en kärna i mitt arbete. I en scen i 
dokumentären pressar han ner handen i en tårta och utbrister ”I always wanted to do that!”. Mitt 
skapande handlar jättemycket om att göra det jag allra helst vill göra just precis nu. Trygghet verkar 
även vara enormt viktigt för Lee (Han kallades Lee). Han beskriver hur hans barndomshem och hans 
mamma var hans trygga grund och en ärlig plats i kontrast till det distanserade i att vara en 
världsberömd modedesigner. Han liv slutade i att pressen blev för stor för honom i kombination med 
att hans mamma, som var hans närmaste och hans trygghet, gick bort. Direkt efter tog han sitt liv. I 
toppen av sin karriär. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikpP_UguHgAhUplosKHSEYDU8QjRx6BAgBEAU&url=https://trendland.com/paris-fashion-week-ss-2010-runway-review/alexander-mcqueen-ss-2010-2-2/&psig=AOvVaw3S_Duj9U5Vb1uTtMceo9Ib&ust=1551532371872328
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Må bra igen 

(Avritad bild) Divine i John Walters film Pink Flamingos (1972) 

http://iznogoodgood.tumblr.com/image/11647010206
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Drag 

En total motsats till straightacting, som jag nämner tidigare, är att istället explodera åt motsatt håll. 

Det enda tv-program jag följer, och följt i många år, är Ru Pauls dragrace, en tävlings-dokusåpa för 
dragqueens. Förutom tävlingsmomenten så får man också följa de tävlande ”bakom scenen” och lära 
känna dom personligen.  En jättestor anledning till att jag älskar det här programmet (förutom att 
det är roligt och massa kul kläder osv.) är att det är Så. För. Mig. Av bögar för bögar. Det är den enda 
plats jag mött, där jag får se feminina killar glänsa, vara glada, roliga, starka och i en enormt 
stöttande och kärleksfull gemenskap. Där vi är normen. ”How often does a minority like queer folk 
get such an enormous spotlight shined on them?” skriver Bradley Johnston i en artikel på The Cusp 
(2018). Här nedan dyker ett par andra citat, från artiklar om Ru Pauls dragrace, upp. 

Over-the-top imagery and catty drag queen drama aside, what truly sets Drag Race apart is its 

willingness to bring queer stories and identities to the fore. Every single one of the contestants, all of 

whom fall under the LGBTQ+ umbrella, has had their fair share of hardships that almost all queer kids 

around the world can relate to.  

Drag Race offers audiences, particularly young, queer viewers, an immediate sense of community and 

belonging by sharing true, deeply personal queer stories, … While viewers come for the drama and 

the competition, we stay because Drag Race has inadvertently become a safe space for us to boldly 

celebrate our queerness. (Cruz 2017) 

Jag kan se flera paralleller mellan drag och mitt eget arbete. Att det där också finns en superviktig 
kärna som ligger i det trygga rummet där alla sidor av ens person kan få vara. En sorts plats som vi 
behöver för att orka. I drag finns också ett hopp om att i nöd kunna få styrka ifrån sitt community. 
“Drag Race is an endless reminder that it’s possible to find love for others – and ourselves – despite 
all of the shit and the pain and the heartbreak we go through in life.” (Aitkenhead 2018) 
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Downshifting 

Jag vill bara slippa. Slippa att varje dag tills jag är 65 tänka på arbete. Varje dag vara orolig för hur jag 
ska klara mig nästa år. Jag tänkte extremt mycket på detta för ett gäng år sen, i kombination med en 
miljöextremism. Längst ut på spetsen i det, var jag när jag försökte flytta ut i en grop i skogen. Men 
oron är lika stark idag (för det var för ensamt i gropen). En strävan är så klart att kunna leva på den 
fria konsten. Att gallerier hör av sig och vill visa allt jag gjort och att det säljer som smör för 
hundratusentals kronor så att jag kan leva i lugn o ro och bara göra grejerna jag vill göra. Men …   
men ja, jag påminner mig själv lite om frivillig enkelhet här som en reservplan. 

Oftast brukar downshifting beskrivas med att man väljer fritid framför pengar, konsumtion 
väljs bort, och värde mäts snarare i tid än pengar. Ett vanligt sätt att downshifta är att helt 
enkelt försöka gå ner i arbetstid på sitt befintliga arbete, men det finns många fler sätt, som 
tex att byta jobb helt för att slippa ansvar och eventuell pendling. Downshifting handlar inte 
enbart om hur lite man kan arbeta men ändå fortsätta leva, utan det handlar om balans i 
situationen. (Downshift 2019)  
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ALIEN WORRIOR PRINCESS 

Mitt arbete handlar om att vara feminin kille. Om mina upplevelser kring samhällets 
reaktioner på mig och andra som mig.  

Hbtq-personer är överrepresenterade i ohälso- och självmordsstatistik på grund av t.ex. 
ogillande från föräldrar eller rädsla för att bli skriken efter eller nedslagen. Även bland 
bögar finns det en stark attityd att se ner på bögiga bögar, vilket blir extremt hårt, att inte 
ens bli backad av sina egna.  

Jag har låtit mig i mitt examensprojekt snöa in i en estetik som kretsar kring stereotypa 
killintressen. Men denna gång för att jag själv vill. Jag möter någon form av man i mig, från 
ett queert håll, på mina egna villkor.  

Skulpturerna är skeva, svaga, trasiga och olika och blir däri också en livsnödvändig plats 
där det får vara så. På ett större plan diskuterar arbetet hur det trygga rummet skapas, och 
behovet av en sådan plats för människan. Det blir en plats för underdogs att mötas och 
diskutera var man kan hitta vägar in i, eller ut ur samhället.  

Verken står på de svagas sida och är med i rörelsen mot att bli starka. 



Slutresultat 
Texten på förra sidan är en kort formulering av som visade sig bli den starkaste och viktigaste kärnan 
i det färdiga text- och gestaltande arbetet. 

Färdiga 
verken  

Blått. Var den enda känslan jag hade inför glaseringen av mina verk. Jag hade en bild i bakhuvudet av 
ett verk av en konstnär som jag tyvärr inte minns namnet på, som varit en stor inspiration till dessa 
objekt. Verket hade den tydliga ”tuffa kill-estetiken” jag var ute efter. Fantasin om ett objekt jag såg 
på bild för något år sen. Jag har en känsla av att verket hade en dammig mellanblå yta. Jag gjorde 
många prover och plötsligt var den där. Den perfekta. En dammig, intensiv blå i en ljusare ultramarin 
nyans. Denna glasyr fick min centerpiece, den långa taggiga.  



Inget annat blått prov dög, så jag började hålla upp andra prover emot formerna. Den andra större 
kompaktare fick en pärlemofärg, som jag ytterligare försökte patinera i silverlasyr, vilket tyvärr inte 
blev något bra och brändes bort igen. Den vita färgen blir lite högteknologisk och alienaktig på något 
vänster. Som att den badar i för starkt ljus. Jag förklarar denna känsla tydligare senare.  

Ett annan spretigare och taggigare skulptur fick en glasyr jag använt mycket som ger en yta som får 
objektet att se ut att vara gjort i metall, vilket passade till dess knivliknande former.   



Den sista mindre skulpturen lät jag få alla föregående färger. Jag gillar mina tidigare verk som har 
olika glasyr på olika delar, vilket inte kändes rätt på de andra 3 verken nu. Att jag gjorde det på den 
sista knöt både ihop alla verken med varandra, och tog in det flerfärgade som jag är förtjust i.  



Ängeln 

I mitt praktiska arbete la jag också mycket tid på att bygga en ängel i en mycket mer föreställande 
stil. Det var väldigt svårt, tidskrävande och jag märkte att mina medstudenter var mycket mer 
intresserade av honom än av mina övriga objekt. Kanske för att även jag pratade mycket mer med 
andra om den än normalt. Jag visade för många alla roliga fel som dök upp genom att jag skulpterade 
varje del separat, och genom att jag medvetet inte tittade på några fotografier av människokroppar 
medans jag byggde (för att komma nära den stil av tonårsteckningar som jag starkt gillar). Huvudet 
blev skevt, ryggraden hamnade helt off från rumpan, fötterna blev för stora, och jag råkade till och 
med göra sex tår på ena foten utan att jag märkte det själv haha.  

Att så många verkligen gillade ängeln hjälpte mig dock att fatta beslutet att inte ta med honom när 
jag presenterade arbetet. Han tog för stor plats. Jag tänker att de som gillade den skulpturen mer än 
mina andra är sådana som inte är jätteförtjusta i vad jag vanligen gör. Och jag känner väl att det inte 
är dom som är min målgrupp. Ängeln tog fokus ifrån verken som jag var mest nöjd med, de i ”min 
egen” stil.  



Examination

I examinationsuppställningen av mitt arbete valde 
jag att placera objekten ovanför olika blåa 
verkstads-inventarier. Min ursprungliga plan var att 
svetsa egna vagnar med hjul, likt det till höger, ett i 
anpassad storlek för varje objekt. 
Tidsbegränsningen gjorde dock att jag valde att 
svetsa bara ett podium, det högsta på bilden. Jag 
blev väldigt nöjd med resultatet, med de delar som 
jag rotade fram. Så det var tur det blev så. 

Den blåa skulpturen i mitten valde jag att hänga i 
en diskokulemotor så att den snurrar långsamt, för 
att få en känsla av att den svävar. En förlängning av 
alien-, rymd- och framtids teknik- delen av estetiken. Även det vita objektet hänger i vajrar. Eftersom 
jag gillar, och lägger mycket energi på att få ihop, verk som inte har någon undersida eller baksida så 
är det ju i grevens tid att jag börjat hänga upp dom, och jag gillar starkt att få visa dom från alla håll.   



Innan jag ställde upp det färdiga resultatet hade jag fått en del skepticism ifrån mina lärare över att 
använda inventarier ifrån keramikverkstaden. De tyckte att de kändes för mycket keramikverkstad 
och förstod inte hur de passade in. Jag blev också själv rädd att det skulle bli fel, att de gav fel 
associationer.   

Jag blev dock i slutändan väldigt nöjd med installationen och tycker de blåa vagnarna, tunnan och 
ställningarna passar perfekt att binda ihop allt och ge någon hård kall manlig vibb. Men om jag hade 
haft tid och råd att göra om det så hade jag gärna dragit hela installationen det där ”högteknologiska, 
alienaktiga som badar i för starkt ljus”-hållet. (exempel nedan) 

Slarvig teckning sorry. I pappersvarianten av arbetet som finns på Konstfack kan du se en bättre bild.



Vårutställning 

 Från vänster; Freja Willborg, Jag, Cecilia Wirell, Linnea Bergman, Robinne Öman 

Från början var vi 6 personer i samma rum och det tog det en bra stund och mycket diskussioner att 
få alla nöjda med sin plats. Jag offrade mig själv för mycket för att få de andra nöjda, genom att gå 
med på att byta till mittenplatsen, men kände väl där att det var en väldigt svår plats, med andras 
verk åt alla väderstreck att förhålla sig till, och ingen ren vägg. Jag kom dock på en idé jag gillade, att 
ställa alla objekten på tajt en rad så att de bildade mer av en sammanhängande stor skulptur. I min 
fantasi var det en drake.  





I det röriga rummet tyckte jag att jag behövde samla ihop mina verk, men andra som tittade tyckte 
det blev för trångt. I sista stund hoppade en av de andra som skulle vara i rummet av. Och när jag då 
testade att ställa ut mina objekt igen mer i likhet med examinationsuppställningen, så märkte jag 
själv också att det blev mycket bättre. Jag behövde inte längre vara arg över min lilla plats jämfört 
med konstelevernas singelrum, men framförallt så kom verkligen varje av mina objekt fram mycket 
starkare när de var längre ifrån varandra. Idén om det stora draken bär jag dock gärna med mig till 
ett framtida projekt! Jag kan också ta med mig att en brist med den slutgiltiga uppställningen var att 
när folk fotade det så fotade de aldrig hela installationen, för platsen att stå på för att få till det var 
svår att finna.  



Fler lärdommar
Allt tar mycket mycket längre tid än jag tror, både skrivandet och skapandet. 

Jag kan starkt visualisera hängningar och har förmåga att få till det bra.  

Jag klarar att jobba efter en tematik och i stor skala, vilket jag tidigare trott mitt lynne inte kunde gå 
med på, när jag jobbar med ett ämne som jag är grundläggande (under väldigt lång tid) intresserad 
av, och kommer på ett arbetssätt som är stimulerande och överrraskande. Ämnena mitt text- och 
konstnärliga arbete nu handlar om har kristalliserats ner till det som alltid varit det som starkast 
påverkat mitt liv: Svårigheterna att hitta mitt trygga rum, som känsligt lagd feminin kille. Och att 
skapa mig det rummet.  
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