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Jag har länge varit intresserad och fascinerad av branding. Hur 
varumärken väljer att framställa sig själva och vad det är som gör att 
vissa märken är mer intressanta än andra. Jag tänker närmast på kläder, 
som är ett stort intresse hos mig. Det har flera gånger slagit mig hur likt 
mode och grafisk design är. Hur det fungerar och består av samma typer 
av byggstenar. Att det inom båda finns tydliga trender men framförallt 
uppbyggnaden av yta och fasad. Hur olika märken och kläder signalerar 
olika saker. Grafisk design är samma sak, användandet av ett speciellt 
typsnitt eller en speciell färg signalerar också olika saker. Det gäller 
inte bara mode och grafisk design såklart, detta finns inom allt. Hur vi 
väljer att förhålla hos till vår omgivning. Hur vi väljer att använda yta 
och fasad för att kommunicera med vår omgivning. Oskrivna koder och 
överenskommelser. Det är för mig positionering.

Precis som stora företag länge har jobbat med branding och storytelling 
för att positionera sig på en marknad gör nu vi individer detta också. Det 
blir extra påtagligt i branschen jag valt att verka i. Inom yrkeskategorin 
formgivare/illustratör där osäkerhet kring jobb och brist på jobb tvingar 
folk att göra sig själv till varumärken och tydligt marknadsföra sig själva 
blir då branding och positionering väldigt viktigt.

För mig som student och blivande yrkesverksam ställs jag inför flera 
olika frågor. Hur väljer jag att marknadsföra min person? Hur väljer jag 
att positionera mig på en marknad?

Både företag och enskilda personer kan använda sig av storytelling 
och branding för att bygga upp en fasad, en bild av hur dom vill att 
omgivningen ska uppfatta dom. Med sociala medier och internet är det 
lättare än någonsin.

Det är detta jag vill undersöka med mitt projekt. Jag har startat min 
egen studio som heter FPO Studio. Och istället för användandet av 
sociala medier som ett verktyg för status och positionering har jag valt 
en mer analog markör: Monografin. Jag ser också detta projektet som 
ett sätt att avdramatisera och testa bildandet av en studio. Hur jag som 
snart nyexaminerad kan ta plats och verka i vårat fält.

Inledning
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FPO Studio

Tankarna kring och startandet av FPO Studio föddes under kursen 
Mytologier höstterminen 2018. Då jag undersökte myten om  
”det ensamma geniet”. Jag startade FPO Studio som ett verktyg att 
motverka myten och historieskrivningen kring det ensamma geniet. FPO 
som står för For Position Only presenterade jag då i form av en hemsida 
som ständigt var i förändring. Både studiobiografin och kontaktuppgifter 
ändrades varje gång man besökte hemsidan. Allt för att göra FPO 
Studio svårdefinierat. En tanke om att göra historieskrivningen svår. Nu 
i efterhand ser jag det också som ett skapande av en plattform för mig 
själv att verka på tillsammans med mina kompisar.

Pseudonym

Under höstterminen skrev jag en essä om individualismen och det 
stora individ fokuset inom kreativa yrken och inom min utbildning på 
Konstfack. Då hittade jag författaren bell hooks text to gloria, who is 
she: on using a pseudonym. En text som kom att bli väldigt viktig både 
för själva essän men även för detta examensarbete och FPO Studio. 
Texten finns i boken Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black från 
1989 och där skriver bell hooks som egentligen heter Gloria Watkins om 
styrkan och befrielsen i användandet av pseudonym. 

Within a capitalist consumer society, the cult of personality 
has the power to subsume ideas, to make the person, the 
personality into the product and not the work itself.  
Advertising and marketing strategies reinforce the  
emphasis on the person as product. When this is 
coupled with the longing writers have for recognition, for 
acknowledgement of our presence as well as our work we 
are vulnerable to exploitation. It is this area of ego that 
makes possible a narcissistic focus on self that can, as my  
grandmother would say, led to soul loss.

bell hooks pratar ur en författares synvinkel men jag tänker att man kan 
byta ut ordet ”writer” mot exempelvis ”designer”. Hon fortsätter:

Often it seemed over-identification with ideas, seeing them 
as not merely expressions of one’s self but as absolute 
representations of the self blocked creative, critical 
thinking and intellectual growth. In using the pseudonym, I 
consciously sought to make a separation between ideas 
and identity so that I could be open to challenge and change.

Bakgrund
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Jag tänkte länge på att skapa en pseudonym som ett sätt att flytta fokus 
från min person. Min första tanke var att skapa en ny individ, precis som 
bell hooks men jag kände mig inte bekväm med att återskapa ännu en 
(1) person. För det var ju personkulten jag ville ifrån. Då föddes iden 
om ett alter-ego i plural. FPO Studio är i nuläget väldigt odefinierat, jag 
ser detta projektet som en uppstart. Just nu är det jag som är studion 
men utåt sätt vill jag att det ska framstå som mer än en person. Därav 
pseudonymen FPO Studio och inte ett nytt personnamn.

Namnet For Position Only 

Inom tryck och grafisk produktion (innan desktop publishing) angav 
fraserna For Position Only eller For Placement Only (oftast förkortat 
FPO) det material som användes som platshållare i layouten innan man 
färdigställde den slutgiltiga produkten. Det kunde vara en lågupplöst 
bild som man skrev FPO på som senare kom att bytas ut för den 
högupplösta original bilden. En platshållare helt enkelt. Jag gillar tanken 
på att FPO Studio är som en platshållare, för vad vet jag inte ännu. 

Studio vs. Person

Som snart utexaminerad student har jag funderat mycket på vad som 
ska hända efter skolan. Frågor kring vad min roll blir och hur jag ska få 
plats i en marknad som känns mättad. Innan jag började på Konstfack 
har jag alltid tänkt att jag ska börja jobba på en designbyrå. Få ett fast 
jobb och en fast lön. Men under skoltiden har den idéen utmanats mer 
och mer. Att jag själv kanske skulle starta något eget? Absolut inte själv, 
det vet jag att jag inte skulle trivas med. Men kanske tillsammans med 
några kompisar? Direkt uppstår det frågor. Vem får ha en studio? Vad 
krävs för att ha en studio? Det kan låta löjligt men som student upplever 
jag det så. Jag ser detta projektet som en start och ett test att starta 
något. Jag har även funderat mycket på själva ordet studio, i min värld 
ger det legitimitet. Att det blir på riktigt, det blir seriöst. Ett så enkelt 
verktyg att göra en positionering. Olika namn har så klart jättestor 
betydelse, Mikael Hultman eller Studio Mikael Hultman eller ännu hellre 
For Position Only Studio sänder olika signaler. Som student upplever 
jag direkt att FPO Studio ger mig mer tyngd och mer seriositet. Även 
hur man väljer att beskriva sig själv och sin praktik. Jag tänker på två 
exempel jag stött på via skolan. Dels Martin Frostner och även Minna 
Sakaria. Den ena Martin Frostner Studio och den andra Sakaria Studio. 
På deras hemsida kan man läsa: 

Martin Frostner Studio is a design agency based in  
Stockholm. The studio works across a variety of media, 
from books, posters, brand identities and stationery to  
exhibition design, signage and websites. 
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A design and art direction agency founded by graphic  
designer (MA Royal College of Art) Minna Sakaria.

Båda två väljer att beskriva sig som studio och agency, inte som enskilda 
personer. Även fast så vitt jag vet båda driver sin praktik själva och 
stundtals tar in extern hjälp. Jag ser detta som en typ av branding. Att 
själv bygga ett narrativ, inte som enskild person utan som studio/agency 
och skriver in sig i ett sammanhang tillsammans med större byråer och 
studios som har betydlig fler anställda. För mig personligen ger det mer 
tyngd och på ytan uppfattas som mer seriöst och proffesionellt. Med FPO 
Studio vill jag komma åt samma tyngd och utforska hur jag kan sätta in 
mig och studion i ett större sammanhang som är vår branch.

Under projektets gång har jag stött på texter och projekt som jag både 
inspirerats av och tycker befinner sig i samma svär som mitt. Texten  
I’m only a designer’: The double life of Ernst Bettler av Christopher 
Wilson i tidningen Dot Dot Dot #2 från 2001 är ett exempel. I texten 
presenterar Christopher Wilson utförligt den grafiska formgivaren 
Ernst Bettler som var aktiv under 1950 talet och genom sin design 
kritiserade Nazist regimen. Texten och Ernst Bettler fick stor spridning 
och många ville veta mer om honom och hans gärningar och design. Det 
skrevs texter om Ernst men efter en tid kom det fram att det saknades 
information om honom. Till slut visade det sig att Ernst Bettler aldrig 
existerat, företaget han jobbade för har heller aldrig existerat. Det som 
intresserar mig med detta är vad vi väljer och tro på och även effekten 
av att luras och sätta folk på prov. Det känns extra relevant nu med 

”fake news” och rapporter om hur vi blir mindre och mindre kritiska 
kring material på internet. Jag ser det inte som något elakt även om 
Christopher Wilson kan ha fått folk att känna sig lite dumma. Jag tänker 
att genom en sådan text och metod kan frågor och diskussioner väckas. 
Samma sak med ett projekt som Daniel Mencák och Johan Thermænius 
gjorde på Konstfacks vårutställning 2009. Båda gick på master 
utbildningen Storytelling och bestämde sig för att göra en katalog till 
slututställningen. Dom hade möts av informationen att året dom gick ut 
skulle det inte göras en fysisk katalog utan all information om eleverna 
skulle finnas online. Då bestämde dom att som sitt slutprojekt göra en 
katalog som skulle se ut att vara den officiella men fyllde hela katalogen 
med påhittade personer och verk. Som dom själva producerade 
och skrev. Enligt dom själv handlade det inte bara om att luras utan 
även att väcka frågor kring nödvändigheten av olika inriktningar 
på konstskolorna, seende och vad man kan lita på. Sammanfattat 
kreativitet och autenticitet. Frågor som även jag intresserat mig för och 
funderat på under min utbildning. 

Inspiration
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Jag ser även konstprojektet Konungarikena Elgaland-Vargaland (KREV) 
av Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren som inspiration. Ett 
pågående projekt som startade 1992 då dom båda grundade ett eget 
land. Även fast FPO Studio kanske inte är ett konstprojekt så ser jag 
detta examensprojekt som ett uppstartande som i framtiden kan ta  
olika vägar och uttrycksformer.  

Jag har funderat hur jag kan etablera och positionera FPO Studio.  
Jag vill att FPO Studio ska framstå som stor och framgångsrik och 
på riktigt. Att se hur jag kan få fram den bilden genom val av ord, 
framtoning och visuella medel. Bara några veckor in i projektet skulle 
vi skicka in en text om projektet till vårutställningshemsidan. Jag fick 
där och då fatta ett beslut kring hur jag skulle beskriva mitt projekt. Jag 
valde då att dels bestämma att FPO Studio är grundad 1996 och skrev 
ihop en kort väldigt generiskt text om studion. Inspirerad av hur andra 
större byråer/studios beskriver sig. Det var väldigt roligt att undersöka 
och läsa hur studios väljer att beskriva sin praktik. Det är ofta samma 
klychor och fraser som används. Min text lyder:

FPO Studio is based in Stockholm, Sweden. The 
structure was founded in 1996. We work for clients 
in both cultural and commercial fields with a focus 
on editorial design, communication concepts, brand 
identity, graphic production as well as website design and 
development. FPO offer a complete range of services 
that can be applied to all communication media. We 
manage to carry out your projects through an expanding 
network of specialized experts in a vast range of services. 
For more than 20 years, we have built our profile and 
maintained high skills and knowledge in terms of visual 
conception, graphic design, production and Art Direction.

Året 1996 valde jag för att skapa tyngd, att studion har varit verksam i 
över 20 år. Och den generiska studio biografin tog jag för att skriva in 
FPO i en kontext där alla andra ”proffsiga” studios befinner sig.

En annan markör är studio-monografin. Monografin har kanske inte den 
status som den tidigare har haft, men står sig fortfarande stark.  
En monografi historiskt sett, har varit ett tecken på att du lyckats. Du har 
skrivit in dig i historien genom att någon valt att skriva och publicera en 
bok om dig och din praktik. En bok som kommer finnas kvar i bibliotek 
och på olika skolor i all framtid. Du finns där för framtida researchers 
och historieskrivare att betrakta och berätta om. Du förevigar dig själv. 

Arbetsprocess
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Jag gick till biblioteket på skolan och lånade alla monografier jag kom 
över. Det som direkt slog mig var den fysiska storleken och tyngden i 
dessa böcker. Nästan alla gånger över 500 sidor och stora, tunga verk. 
Jag började fundera på om jag kunde göra en monografi över FPO 
Studio. Jag hittade glädje i den tanken och jag har alltid tyckt om att 
göra trycksaker. Jag bestämde mig för en titel: 

Play and Dis-Play Selected Works and Words FPO Studio.

En titel som både ska uppfattas som seriös men även med glimten i 
ögat. Precis i det gränslandet som jag vill att FPO Studio ska befinna sig. 

Monografin

Jag vill utnyttja den historiska tyngden som monografier har.  
Design kritikern Rick Poynor skriver om monografin i sin text Battle of 
the Big Books:

Traditionally books signify cultural value. Simply stated,  
if there is a book about you, your work must be more  
important than most. For designers, the lavish,  
self-designed, celebratory monograph produced by a  
reputable publisher is first and foremost a sign that they 
have made it……..Books are the single most effective  
assertion of design world significance - un unbeatable 
way of cementing a pre-eminent position for present-day 
colleagues and for design historians to come.

Nu uppstod den stora frågan, vad ska jag fylla boken med? FPO Studio 
har ju inte funnits sedan 1996 och har inte gjort några arbeten ännu. Ska 
jag hitta på arbeten? Ska jag kopiera andras? Ska jag skapa allt själv 
från 1996 tills idag?

Jag började gå igenom olika typer om studio-monografier, allt ifrån 
Experimental Jetset’s och Mevis and Van Deursen’s mer experimentella 
och otraditionella böcker till mer klassiska som Paula Scher och Herb 
Lubalin. Skulle jag i formgivning och urval kunna positionera och 
bestämma FPO Studio? Självklart, både Experimental Jetset och Mevis 
and Van Deursen nonchalanta och nästan destruktiva sätt att presentera 
sitt arbete signalerar en självsäkerhet och speciell ton. Jag började 
skissa på framsida och även fundera på storlek och bindning. Jag ville 
ha en tjock bok. Gärna över 500 sidor. ”Ju större monografi desto mer 
framgångsrik är du”. 

Ju mer jag funderade på monografin började tanken på en tom inlaga att 
fästa. Varför försöka hitta på ett innehåll som inte finns? När jag istället 
kan utnyttja det faktumet och använda mig av det perfekta mediumet 
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som är boken. Något som på ytan (omslag, storlek, pappersval, 
bindning) kan framstå som något och innehållet något helt annat.  
Precis den ytan och fasaden som jag upplever finns online. I antal  
följare på Instagram eller noga utvalda bilder i din profil. En putsad 
version av verkligheten.

Blank Books

I min research kring blank books /empty books hittade jag flera exempel, 
många av dom Artists books. Ett exempel är Peter Johansson bok 
Assint (P&P, Stockholm 1992) där inlagan som är helt tom omges av ett 
exklusivt läderomslag. Anne Moeglin-Delcroix skiver följande i sin text 
Neither Word Nor Image: Blank Books, som publicerats i boken Voids: A 
Retrospective (Zurich: JRP Ringier, 2009):

Peter Johanssons Assint (P&P Stockholm, 1992), two 
hundred and sixteen white pages with a hard, black, false 
leather cover protected by a jacket. It could be the cover of 
a novel, published in a good collection by a publisher who 
cares about the quality of his books covers. 

Hon fortsätter: 

It is a false book, which exists for its form, an ostentatious 
form, a bit to perfect.

Min tomma monografi kan också ses som en dummy-bok. For Position 
Only. En platshållare som väntar på att bli utbytt eller ifylld med arbeten. 
Men nu fungerar den som en markör, ett verktyg att positionera FPO 
Studio. För väljer man att inte öppna boken, så lever illusionen av 
FPO Studios monografi vidare. Jag ser det som ett slags test, en slags 
faktakoll. Precis som allt annat vi idag konsumerar på internet och 
instagram. Detta överflöd av information som vi sällan källgranskar.  
Där spelar FPO Studios ”tomma” monografi in.

Formspråk

Precis som med text och framtoning beskriva FPO Studio som stor, 
framgångsrik och på riktigt har jag valt att jobba liknande visuellt. Jag 
vill med visuella medel uppnå samma effekt som ”grundad 1996” och 
den studio biografin jag valt ger. En tyngd och seriositet. Då jag främst 
är intresserad av typografi har jag undersökt hur jag med typsnitt 
kan uppnå detta. Jag har valt att arbeta med fyra typsnitt som ska få 

Gestaltning
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representera FPO Studio. Dessa typsnitt syns främst i boken men även 
på visitkorten.

 - Garamond Narrow
 - Baskerville
 - Helvetica Rounded
 - Encorpada

Garamond och Baskerville ser jag som två klassiska typsnitt som har 
historisk tyngt. Även Helvetica sätter jag in under samma kategorier, 
jag har dock valt att använda min av en rounded skärning som ger 
en snällare framtoning. Det sista typsnittet är den mest moderna av 
dom fyra, ritat 2011 men med tydliga kopplingar till klassiska typsnitt. 
Encorpada klassas som ett Didone typsnitt. En blandning av Didot och 
Bodoni. Jag har valt en light skärning, som ska fungera som mer  
modern och nutida.

Play and Dis-Play Selected Works and Words FPO Sudio

Monografin som jag tryckt och bundit på skolan består av 502 sidor. Jag 
har använt mig av en spiralbidning och förutom innehållsförteckning och 
kolofon är inlagan tom. Det enda som finns på varje sida är sidnumrering 
och sidhuvud med bokens titel. Innehållet i innehållsförteckningen och 
kolofonen har jag kopierat från andra monografier. För att uppnå samma 
effekt och seriositet som befintliga monografier. Till omslaget har jag 
valt ett oranget läderimitations papper. Jag är nöjd med boken och 
tycker att den fyller sin funktion som illusion och platshållare. 

Utställningen

Till utställningen ville jag inte bara presentera monografin rakt upp 
och ner utan ville jobba mer åt installationshållet. Jag har saknat 
möjligheten att ställa ut och använda mig av utställningsformatet mer 
kreativt under utbildningen. Så till examensarbetet ville jag utforska 
det formatet. Jag blev tilldelat plats i GFI Studion där temporära väggar 
byggdes upp och där 8 st studenter från GFI/VK ställde ut. Jag var först 
orolig över att utrymmet skulle vara för litet men tycker nu i efterhand 
att rummet blev väldigt bra. 

Mina initiala tankar till utställningen var att bygga upp en stor svulstig 
scen ur FPO Studios påstådda verklighet. Som en inblick i FPO Studios 
kontor. Jag visste från början att jag ville bygga upp en scen där allt 
skulle utspela sig. Att på det sättet höja upp och framställa FPO Studio 
som något stort. Försöka eftersträva en museum-känsla. Där besökaren 
bara får betrakta och inte interagera.
På scenen som jag byggde upp presenterade jag olika element från FPO 
Studio. Ett lysrör, en metallskylt med FPO Studios logotyp. I mitten på 
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scenen står en lastpall med inplastade kartonger som är tomma. Men 
jag vill att besökaren ska tro att kartongerna är fyllda med monografier 
som precis kommit från tryckeriet. Ett sätt att bygga upp fasaden av 
FPO Studio. Framför scenen står två hyllor. På ena presenterade jag två 
exemplar av monografin som besökaren fick bläddra i. På andra hyllan 
lade jag ut visitkort som besökaren fick ta med sig. 

Jag är nu i efterhand nöjd med min utställningsplats och vad jag 
lyckades bygga upp och presentera. Det har varit mycket interaktion 
med visingsexemplaren av böckerna och visitkorten har gått åt. Långt 
innan utställningen funderade jag mycket på hur man gör ett projekt 
tillgängligt och öppet för besökaren. Jag hade som mål att försöka ha en 
så låg tröskel som möjligt för besökaren. Att min visuella presentation 
av projektet skulle vara lättförståeligt, något som jag nu i efterhand 
känner att jag misslyckades med. På min verkskylt förklarade jag inte 
mitt projektet utan var även där väldigt mystisk och objussig. Jag 
använde mig av den generiska studio biografin som beskirver FPO 
Studio. Alla besökare jag har interagerat med har först inte riktigt 
förstått mitt projekt utan bara efter att vi samtalat om det. Kanske är 
det nödvändigtvis inte något negativt för jag ville ju bygga upp en fasad 
och lura besökaren för att väcka frågor och diskussion. Men jag känner 
fortfarande att presentationen av projektet blev lite för internt  
och elitistiskt. 

Examination

Jag blev tilldelad Jonas Williamsson som min opponent, vilket kändes  
både bra och relevant för mitt projekt. Inför min slutpresentation var jag 
nervös men det kändes som att presentationen gick bra och jag var väl 
förbered. Själva samtalet med Jonas kändes också bra. Jag minns inte 
hela samtalet men uppfattade det som att vi hade ett givande samtal 
som inte enbart handlade om det visuella utan mer om projektets idé 
och ambitioner. Han hade svårt att definiera projektet men valde tillslut 
att kategoriskera det som spekulativ design. Vilket jag kan hålla med om. 
Att genom projektet väcka frågor och samtal. Jag tror att anledningen till 
att Jonas hade svårt att  definera projektet var ett resultat av mig egna 
oförmåga att göra det samma. 

Jag kände att samtalet mer kom att handla om det frågor som jag gått 
och funderat på som blivande yrkesverksam och min förhoppning är att 
det framförallt var intressant och givande för övriga studenter i publiken. 
När samtalet öppnades upp för publiken och det ställdes frågor tyckte 
jag att det blev spännande. Alla kommentarer och frågor var både 

Reflektion
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intressanta och relevanta. Jag önskar att det samtalet kunde fortsätta 
och hoppas och tror att det kommer göra det. Jag ser mitt projekt som 
en startpunkt för diskussioner kring vårt yrke och branch och var väldigt 
tacksam för intresset som övriga studenter i publiken visade. 

Diskussion

Jag har fortfarande svårt att förklara mitt projekt när folk i min 
omgivning frågar vad jag gjort. Och det återspeglar väldigt mycket 
hur detta examensarbete har varit för mig. Egentligen är det inte 
så svårt, det handlar bara om hur jag själv definerar och avgränsar 
projektet. Jag har gjort en Artist Book. Så skulle ett svar kunna vara. 
Men jag har från första början haft komplex över att projektet måste 
vara större än så. Det är i den jakten jag haft stora problem och under 
projektets gång tvivlat och varit osäker. Jag har inte lyckats avgränsa, 
utan istället fyllt på med tankar och funderingar som kanske egentligen 
inte är relevanta för projektet. Brita Lindvall Leitmann som var Erikas 
opponent sa att examensarbetet är oftast ett resultat av vart man står 
just nu i sin praktik och bana. Jag tänker att det stämmer in på mig. For 
Position Only Studio är ett resultat och en produkt av mina tankar inför 
kommande yrkesliv och beskriver väldigt mycket vart jag står just nu.

Jag har försökt se examensarbetet som vilken annan kurs som 
helst, det har varit svårt. Jag har inte trivts särskilt bra med den här 
kursen. Stundtals känt mig ensam i projektet trots bra stöd från både 
handledare och klasskamrater. Hade jag fått göra om projektet hade jag 
gjort det i grupp. Många frågor och osäkerhet hade i det försvunnit, det 
är jag helt övertygad om. 

Vad gäller själva utförandet och gestaltningen av projektet så är några 
saker som jag nu efter lite reflektion har funderat över. Jag gick in i det 
här projektet med ett namn och titel som nästan var spikat. For Position 
Only Studio hade jag redan etablerat och kommit på nästan ett halvår 
innan projektet började. Namnet har varit ett hjälpmedel men framförallt 
en låsning. Och det är kanske där projektet skaver som mest. FPO 
som historiskt sett har varit en term för just en platshållare, något som 
väntar på att bli utbytt har styrt mitt projekt väldigt mycket. Även min 
låsning kring att studion är grundad 1996 har varit jobbigt för mig. Jag 
har även tampats med huruvida min studio är fiktiv eller inte. Något som 
fortfarande gör mig förvirrad. Men det är också i det som det kittlande 
och intressanta har legat. Egentligen spelar det kanske ingen roll, men 
det är har blivit väldigt viktigt för mig. 
Jag kommer ihåg att på opponeringen frågade Jonas Williamsson mig 
vad som händer med FPO Studio när det har projektet är över. Jag hade 
inget bra svar på det då och låter det fortfarande vara öppet. Redan från 
början såg jag det som en plattform inte bara för mig själv utan även för 
mina klasskompisar. Ett verktyg för oss att tillsammans göra något. En 
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annan tanke som varit med mig från början är FPO Studios formbarhet. 
Att inte definera vare sig konstellationer eller uttryck. En idé som föll 
bort lite under projektets gång och något som Jonas Williamsson 
påpekade i vårt samtal. Jag hade nämligen en tanke tidigt om att FPO 
Studios logotyp skulle finnas i flera olika uppsättningar. Som då skulle 
fungera som en slags platshållare och något svårdefinerat och flytande.

Tanken kring att i ett pressmeddelande förklara FPO Studios 
upphörande är kittlande: 

 FPO Studio does not longer exist. 1996 – 2019. We would     
like to thank our clients and everyone involved in our work 
these 23 past years. 

Det är nog inte dit jag kommer ta FPO Studio men den vägen finns alltid 
och är som sagt kittlande. En annan potentiell väg hade varit att låta 
FPO Studio vara kvar på Konstfack. Att pseudonymen får leva kvar och 
användas av andra studenter på utbildningen och på det sättet utvecklas 
och ta olika former. För mig har bara skapandet och snuddandet vid en 
pseudonym varit väldigt hjälpsam och jag tror att många med mig på 
denna utbildningen känner igen sig. 

Det här projektet har hjälpt mig och fått mig att se över min egna roll 
som formgivare. Fått mig att reflektera kring ett yrke och sysselsättning 
som jag fortfarande är osäker kring. Jag tror också projektet är en 
början för mig hitta en hälsosam relation till yrket. 

Vad jag vet är att projektet definitivt är ett fint avslut på 3 fantastiska år 
på Konstfack. 
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Screenshot från arbetet under Mytologi kursen.

Bilagor / Bilder
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Screenshot från arbetet under Mytologi kursen.
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Screenshot från arbetet under Mytologi kursen.
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Peter Johansson bok Assint.

Peter Johansson bok Assint.
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Omslag Play and Dis-Play Selected Works and Words FPO Studio.

Innehållsförteckning.
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Kolofon.

Sid 176 - 177.
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Bild från utställningen.
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Bild från utställningen.
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Bild från utställningen.
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Bild från utställningen.


