ISA ANDERSSON

Hard preppers and soft values

Hard preppers and soft values
Isa Andersson Konstfack IDM2 VT 2019
Handledare : Farvash Razavi
MDE209 Individuell studieplan i Design:
Examensarbete i Design

1

ISA ANDERSSON

Hard preppers and soft values

Abstract
Hard preppers and soft Values
Survival of the fittest.
Who is prepared for a crisis, and who will survive? What type of knowledge is
needed to survive in todays society?
When I received the folder ”If Crisis or War Comes” from MSB (Swedish Civil
Contingencies Agency) I felt a shiver of individualistic expectations to provide
and protect yourself in a society where you can’t trust the community. This
project is an attempt to challenge the camouflage green violent aesthetics
disguised in a highly multifunctional pocketknife. An attempt to challenge who will
survive.

This is a project about discussing survival from a class and norm
perspective thought aesthetics. Discussed in parts as prepping in food
and water prepping and defense. All of them in a technique and
aesthetics that provokes the topic and challenge the individualism of
todays prepping system.
Keywords English,
Prepping, Survivalism, Violence, Food-sculpture, manly aesthetics,
Norm-critique, Norm-Creativity.
Keywords Swe,
Preppa, Överlevnad, Våld, Matskulptur, Manlig estetik, Normkritik,
Normkreativitet.
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Introduktion
Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners
kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i
den satsningen är broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.
Jag ser denna informationsfolder som en spegling av dagens samhälle
genom politikens dagsläge. En kall vind av individualism i ett samhälle
där man ska klara sig bäst själv, när det inte längre finns ett stöd från
samhället att förlita sig på. Jag blir upprörd och ledsen och behöver
kolla närmare, blåsa upp, ringa in denna känsla som jag tror fler
upplever i Sverige idag.

Fig 1 Om krisen eller kriget kommer - Svenska [Elektronisk resurs], 2018, https://www.msb.se/
sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Om-krisen-eller-krigetkommer/ (Hämtad 2019-04-08)
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Fördomar mot preppers.
Just nu fascineras jag utav prepperrörelsen för dess estetik, jag undrar
också vilka typer av figurer som engagerar sig i rörelsen? Det är just de
sociala strukturerna som får mig att söka vidare i ämnet. Vad är det för
typ av personer som fascineras av att världen ska gå under och att de
själva ska sättas på prov. Vad är det för typ av personer som inte
preppar fast ändå tror på världens undergång? En slags primal
överlevnadsinstinkt som jag personligen äcklas av. Ett samhälle där vi
inte behövs utifrån våra kunskaper snarare utifrån handfasta och
kroppsliga kunskaper. Men jag frågar mig ändå om preppern verkligen
besitter den här typen av kunskapen eller är det mest en verklig vuxen
lek. Är det en förberedande en machokultur?. Eller snarare en
materialsport? Vem är det som kommer överleva? Är det dem eller jag,
eller någon annan som lärt sig samarbeta eller de som har längst snöre
och burkmat för mer än 48 timmar?
Vad är det då som skaver så himla mycket i mig kring denna ism och
samhällsgrupp? Jag, precis som många andra unga flickor fick tidigt ta
mycket eget ansvar i hemmet för att det skulle dukas, diskas, handlas
och bonas. Parallellt med detta arbete var jag överöst med kärlek och
lek. Choklad och majonäs mackor till middag i en koja I skogen framför
en öppen eld, jag och brorsan hade tävlat om vem som kunde tända
elden först. Om man inte följde order om att vara i tid, missade man
skjutsen och fick ta pendeln I skolan. Frysen var alltid full, men det
doftade bara matos om man tillagade det själv eller om pappa lyckats
dejta en tjej längre än två månader. På balkongen hade vi repstege och
vid ytterdörren stod ett baseballträ. Denna man som fortfarande lever
sin tonårsfantasi fritt, utan förpliktelser eller socialt ansvar förlitar sig
på andras stöd, men är samtidigt väldigt ensam. Jag har lärt mig att
det inte finns någon som kommer ta hand om mig. Jag har lärt mig att
göra allt själv. Handla mat, betala räkningar, söka jobb, socialisera,
skapa mitt eget skyddsnät. Snygg, högpresterande, social, rolig med
en skör insida har jag lärt mig den hårda vägen att överleva.

Research frågor
-Vad är vår bild av överlevnad idag i Stockholms innerstad?
-Vem överlever?
-Kan jag utmana preppern / Preppingfenomenet?
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Definition, Prepper.
Preppern är en person som lagrar vatten, mat och andra förnödenheter
för att ha tillgång till det i en situation då dessa saker inte är så lätta
att få tag på, t.ex. vid en naturkatastrof. Vanligt är att man samlar på
sig saker att ha inför en kris och skaffar sig överlevnadskunskaper.
Preppern bör ha nöd medicin, självförsvarskunskaper, samlat på
vatten och mat, förbereda sig att bli självförsörjande eller t.o.m skapa
strukturer för ett tillflyktsställe, skydd eller bunker.
Prepperrörelsen har ett ursprung från Survivalism.
Survivalism har sitt ursprung från USA med individuella grupper
kallade survivalist eller preppers som aktivt förbereder sig för olika
kriser, möjliga systemkrascher eller miljökatastrofer.
1951 nämns ”Survivalism” i informationshäftet ”Survival of atomic
attack” i Boston, 6 år efter atombomberna över Hiroshima och
Nagasaki.
Det blir tydligt och självklart för mig att sådan samhällsinformation
som ovan sänds ut efter en stor katastrof. Man förstår att personer
som faktiskt befunnit sig i kris kanske är beredda att preppa för sin
överlevnad. Men att den trygge svensken som kanske aldrig vart med
om något värre än *att ha tappat bort sin plånbok på fyllan* förbereder
för jordens undergång och dennes överlevnad förstår jag inte?

Fig 2 Survival under atomic attack. [Elektronisk resurs], Washington, 1950 https://archive.org/
details/survivalunderato00bost/page/n1 (Hämtad 2019-03-20) (Fig 2)
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Jag kommer arbeta nära min känsla inför prepper rörelsen som i mina
ögon förbereder att rädda sitt eget skinn istället för att bidra till en
kollektiv säkerhet när domedagen kommer. Det är en rörelse som
väcker avsmak i mig, det handlar om ett privilegie att rädda sitt eget
skinn, att detta blir på ett sätt ”survival of the fittest”.
Prepperestetik
I podden Svenska preppers i P1 möter Urban Björstadius en prepper och
inleder avsnittet såhär,
”En svart gasmask i gummi med två insekts liknande ögon. Den
skyddar bla mot biologiska och kemiska stridsmedel. Och där den
ligger där på bordet för den tankarna till krig och katastrofer, en skarp
kontrast till köket i det lilla lugna villaområdet hemma hos Andreas
Karlsson i en småstad i Mellansverige” 1
En viss typ av estetik känns som att den försöker övertala en att den
fungerar extra bra. Att den är slitstark och går att lita på till 100%.
För vissa uttryck litar man kanske mer på än andra? Kanske är det dom
staplade mängder av som skyddas med våld som fascinerar mig?
Jag kommer fram till att jag inte litar på det iallafall..
För att överleva enligt preppern finns det en hel rad lång lista på vad
man behöver. Jag just valt att jobba med utvalda aspekter som är
störta prioritet, dels för att det är viktigast, men också för att begränsa
mig för att kunna börja undersöka och formge.
- Överst på listan står alltid vatten.
Vatten är så pass viktigt att knappt klarar oss en dag utan. I broschyren
”Om krisen eller kriget” kommer så räknar man med 48 timmar och då
bör du ha mellan 3 - 10 liter vatten per person beroende på va hur
bekväm du vill vara.
Sen kommer oftast mat,
Staplade konservburkar, lång hållbarhetstid, frystorkat, inlagd mat, ni
förstår.. Någonstans däremellan kommer kunskap.
Överlevnadskunskapen om hur du kan bli självförsörjande. Skapa en
eldstad, göra upp eld och fånga vilda djur.
Längre ner kommer skydd,
som är allt från att du nu ska kunna skydda allt det du samlat in. Allt
från att bygga vindskydd till att kunna försvara sin familj.

1

Sveriges Radio P1- Specialprogram - Intervju av Urban Björstadius. 2016 https://sverigesradio.se/
sida/avsnitt/698020?programid=2702 (Hämtad 2019-02-04)
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Begrepp
Individualism och politik
I Natur & kultur Psykologilexikon kan man läsa om definitionen av
individualism som är en viktig del i det jag ifrågasätter kring preppern.
”Definitionen av individualism är egenskapen eller inriktningen att man
som enskild person har rätt att leva enligt egna värderingar och
målsättningar.” 2
Överlevnadsinstinkt.
Jag funderar kring vår instinkt att överleva och vilka det är som faktiskt
gör det , av genetik eller annat? Såhär skriver Sara Frisk på Svt,
”Nästan överallt i världen lever kvinnor längre än män. Nu visar en
studie att det inte bara gäller under normala omständigheter, vilket
NRK tidigare rapporterat om. Kvinnor verkar nämligen överleva längre
än män även under extrema förhållanden som svält, sjukdom och
slaveri” 3
Teori
Det är något med denna Individualism som skaver i mig och jag ser
starka kopplingar till den politiska bilden idag. En bild av att
samhällsklasserna och skillnaderna ökar. Vem har ens råd att
fascinerar och tänka på framtiden och överlevnad när det finns så
många som försöker överleva en vardag.
I radio P1s special program Svenska Preppers kan vi lyssna på dialogen
mellan programledare Urban Björstadius och Patrik kronqvist Jornalist
och ledarskribent på Expressen där Urban frågar,
”-Dagens prepper verkar vara individualister med högersympatier, vad
tror du om det ? ”
-Ja håller med om det. Prepper rörelsen handlar mycket om att ta
saken i egna händer och inte direkt söka bidrag eller gå i studiecirkel.
Man litar inte till samhället eller myndigheter. Svarar Patrik. 4

2

Natur & Kultur - Psykologilexikon. https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?
Lookup=individualism (Hämtad 2019-03-15)
3

Svt Nyheter-Vetenskap . 2018 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kvinnor-battre-rustade-foroverlevnad (Hämtad 2019-04-03)
4

Sveriges Radio P1- Specialprogram. 2016
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Participatory design.
Inom participatory design medverkar användare vid design genom att
utforska tekniska möjligheter och genom att uttrycka en röst vid
designbeslut. Designers i sin tur utbildas om användarnas kunskap,
expertis och praktik genom att observera användare i deras naturliga
kontext, samt genom att till fullo involvera användare under
designprocessen. Michael Muller, Daniel Wildman och Ellen White
(1993) förtydligar situationen man önskar uppnå på följande sätt:
… the goal is to provide an equal opportunity design environment in
which all participants can contribute as peer co-designers.
(Muller, Wildman och White, 1993:64). 5
Att jobba på detta vis är något jag oftast förespråkar för att försöka
uppnå så stor förståelse som möjligt för alla stakeholders. Det är
såklart också i relation till uttrycket av individualism jag försöker
angripa i detta arbete.
Säkerhet och falsk trygghet
Patrik Kronqvist journalist och ledarskribent på Expressen diskuterar i
podden ”Svenska Preppers” kring fenomenet falsk trygghet.
- Vi lever i en tid där vi ser att saker kan hända, den här kanske lite
naiva tryggheten som vi har tagit på oss dom senaste decennierna ser
vi nu gå mot ett slut. Det har varit en så kallad ”Falsk Trygghet” vi haft,
vi har ju haft andra katastrofer under den här tiden, tänker på
Västmaland branden osv, tillsammans med det säkerhetspolitiska
läget gör att vi lever i en osäkrare värld och då kryper det oss nära .
Patrik Oxanen är politisk redaktör på Hudiksvalls tidning och
ledarskribent på Mitt Media och har länge intresserat sig av Prepping.
Falsk trygghet är ett tillstånd av skydd och säkerhet, känsla av tillit
som kommer sig av uppfattningen att det inte finns några hot. Man kan
uppleva "falsk trygghet" om man inte vågar se de hot som faktiskt
finns. I psykologin har begreppet trygghet spelat stor roll i
utvecklingspsykologin, där man funnit att småbarns upplevelse av
trygghet är avgörande för deras psykiska hälsa, och i den
existentialistiska psykologin, där man betonar hur trygghet och

5

Kuhn, S & Muller, M. (Communications of the ACM: Participatory design special issue), 1993 Muller, M. &
Schuler Namoika. (Particapatory design: principles and practices), 1993
Muller, M, Wildman D. White, E,
(Communications of the ACM: Particapatory design special issue), 1993
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otrygghet i individens dagliga tillvaro och självbild är grunden för den
psykiska hälsan.”
Är det något som detta “Icke-Preppers” lider av ? En tilltro att världen
inte kommer gå under trots att alla siffror och tabeller visar så. Eller är
det ett sätt för oss ickepreppers att överleva genom att inte förstå vår
undergång ?
Ingrid Gråberg legitimerad psykolog, tror att preppers är mer oroliga
eller ångestfyllda än andra individer. Det finns naturligtvis alla sorter
även inom den här gruppen, men generellt tror jag att preppers är så
kallade doers, som agerar i stället för att vara passiva.
Hon menar att bara det faktum att man har en åtgärdsplan för olika
scenarion kan ha en lugnande funktion och ge en känsla av
meningsfullhet.
”Det har blivit vanligt att vi skjuter över ansvaret på alla andra. Att i
stället förbereda sig genom att till exempel ha batterier, konserver och
tändstickor hemma är enbart positivt” 6

Jag skulle beskriva mig själv som en väldigt ångest driven personer.
Otroligt driftig och handels kraftig och kan definiera mig med vad Ingrid
Gråberg säger om att en åtgärdsplan lugnar mig. Min fokus för åtgärd
är snarare ett tryggt hem, psykisk och fysiskt välmående samt kunna
hitta en försörjning. Jag oroar mig för vardagliga kriser som jag skulle
säga många andra gör idag. Så vem är det som fascineras över en
katastrof som är mycket större osannolikhet att inträffa ?

Manlighet
I poddavsnittut Svenska Preppers i en intervju med en proper diskuterar
dom manlighet och prepping såhär,
“Det är ju något med Prepperrörelsen som är väldigt manligt , jag vet
inte varför det är så. Min bild är att det är väldigt mycket män i den här
rörelsen. Jag tror att det dels handlar om att överleva och ta hand om
sin familj att det ses som manligt. Men också att det är manligt att vara
nördigt upplever jag.”

6

Modern Psykologi 2017. https://modernpsykologi.se/2017/03/15/om-det-varsta-skulle-handa/
(Hämtad 2019-04-02)
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- Är detta en vilja att söka sig tillbaka till naturen och traditionella
praktiska kunskaper?
-definitivt , i vår kultur hyllar vi specialiseringen, människor som är
väldigt bra på en enda sak tjänar dom stora pengarna och gör dom
stora rubrikerna. Men mycket av den traditionella mansrollen är ju den
här hemmafixarna som kan lösa allt som mc gyuver. Jag tror
prepperörelsen på ett sätt uppvärderar dom, plötsligt är vi som har
tummen mitt i handen inte lika mycket värda. En uppvärdering av
generalisten. En uppvärdering av den traditionella mansrollen. 7
Normkritik och kreativitet
Jag kommer studera ämnet utifrån ett normkritiskt och normkreativ
vinkel. Att studera hur flera sociala normer kan samverka i olika
sammanhang kallas för intersektionalitet. I detta blir fokus på
maktordningar viktigt, vem som har makt och varför i olika
sammanhang 8
Normkritik är ett begrepp vars användning i Sverige baserats på
pedagogen Kevin Kumashiros teorier om antidiskriminerings arbete 9
För mig är det viktigt att inte se och omnämna detta projekt för ett
enbart feministiskt arbete då jag förstår när det också kommer från en
kropp som är vit och normativ att det lätt skapar en problematik av ”vit
femenism” . Vit feminism är ett uttryck på när någon ska uppvisa sig
för att vara en rättskämpe, men bryr sig enbart om den vita kvinnan.
Så som Sara Ahmed diskuterar i hennes arbete
”The Cultural Politics of Emotion” she explore how emotions work to
shape the ‘surfaces’ of individual and collective bodies. Bodies take
the shape of the very contact they have with objects and others. 10
Något som också är närvarande i Sara Ahmeds sätt att arbeta är
sociala strukturer. Någon jag oftast jobbar nära kring, precis som i
detta arbete. Så som hon skriver i hennes arbete The Cultural Politics
of Emotions om ordet ”Happyness” och hur hon tittar från ett historiskt
och kulturellt perspektiv. Hon pratar om hur det förväntas att glädje
blir en plikt då det beskrivs som mest vettigt. Vem har frihet att vara
7

Sveiges Radio P1- Specialprogram. 2016

8

Hooks, Bell, Talking back: thinking feminist, thinking black, Sheba Feminist, London, 1989

9

Kumashiro, Kevin K., Troubling education: queer activism and antioppressive pedagogy,
RoutledgeFalmer, New York, 2002
10

Ahmed, Sara, The cultural politics of emotion, Taylor and Francis, Hoboken, 2013
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”Happy”? Om jag byter ut detta i relation till mitt arbete att man bör
vilja överleva. Man bör äta nyttigt och ekologiskt, då räknas man som
en samhällsnyttig individ. Vem har råd och socialt kapital att göra
detta?
Metod
Intro
Mina styrkor ligger i att hitta personer och jobba tillsammans med de
göra workshops analysera plocka upp reda ut, bena ut detaljer färger
former diskussioner material utifrån det som skapar deras upplevelse
av ämnet. Det är återigen en metod jag kommer använda mig av detta
arbete. Jag kommer välja att ta den informationen för att sedan skapa
den slutgiltiga gestalten och kurera idéerna / formerna från resultat av
workshops.

Fig 3 - Eget utklipp från inlägg i Gruppen Svenska Preppers. 10/04/2019
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På Fig 3 kan man se en omröstning där frågan lyder ,
Hur långt skulle du gå för att före din familj med mat? Förutsättningen
är såklart att ditt lager har tagit slut och din förmåga att jaga är även
ute ut bilden.
Följande alternativ finns ;
- Jag skulle inte stjäla eller skada någon under några omständigheter.
Som har fått 18 röster.
- Jag skulle äta upp min granne om det krävdes för att överleva .
Som har fått 80 röster.
- Jag skulle stjäla men inte skada någon.
Som har fått 139 röster .
Och sista alternativet,
- Jag skulle stjäla även om det betydde att någon blev skadad.
Som har fått hela 264 röster.
Jag väljer att möta preppers på olika sätt såsom viralt och fysiskt. På
internet finns det en chans för mig och dom att kanske ofiltrerat
urrycka och lyssna.
Då frågorna är stora väljer jag att avgränsa mig till att samla
information från mitt eget perspektiv som svensk medborgare boende i
Sverige, Stockholm.
För att svara på ovanstående frågor har jag,
Preppers Workshop
I mötet med personer som själv definierar sig som “preppers”
diskuterar vi på dennes egna villkor kring överlevnad, kris och
beredskap. I vilka scenarion denne skulle bruka våld? En kittlande
fascination om jordens undergång och dennes egna överlevnad verkar
som ett mer sannolikt scenario än rädslan för att vi förstört planeten.
Jag träffar Viktor (Fig 4) i hans lägenhet i Vasastan, Stockholm och han
bjuder på hemmagjort te.
Viktor berättar för mig att han framförallt går efter termen BOB (bug
out bag) Som innebär att man har en färdigpackad väska för att snabbt
och smidigt dra från stan om något händer. Han visar mig
färdigpackade måltidspåsar men också dom sakerna han alltid har på
sig som tamponger, kondom och Ipren.
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I frågan om varför han tänker och planerar för en kris svarar han såhär
”Jag tror jag mer fascineras över min egen överlevnad i en eventuell
kris mer än jag faktiskt tror att det kommer hända något”
Jag ber han att visa mig hur han skulle preppa tex vatten hemma. Vi
utgår från 10 liter som är rekommendationen. Han väljer zip påse och
en matlåda i plast. Han berättar också att det är smidigt när man
preppar att dela upp vattnet eller maten, dels för att det är smidigare
att bära, då vatten kan bli väldigt tungt, men också om det är någon
som vill sno det kan man gömma det smidigare. (Fig 5)
Viktor var motsatsen till alla mina fördomar, supertrevlig, öppen och
hjälpsam. Sen att han kanske var lite av en ensamvarg och hade ett
annorlunda intresse om överlevnad är väl inget fel med det eller ?
Jag lämnar fundersamt lägenheten med massa ny input om ämnet.

Fig4 Preppern Victor i sitt hem. Bild tagen av mig.

Fig 5 Vattenbehållarna preppern Victor valde att
fylla , Bild av mig.
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Samtal
I dialog med “icke preppers” boende i Stockholm om dom på något sätt
preppar idag :
”Jag har en väska under sängen med foton som jag absolut inte vill
förlora”
”Jag har alltid en väldig massa nudlar hemma”
”Strumpbyxor kan man ju inte ha för många av, dom går alltid sönder
ändå”
”Något jag alltid köper extra av är en massa paket med tops”
”När man går i butiken och undrar, har jag en gul lök hemma?, äsh jag
köper en till”
Frågeskissen
För att diskutera kunskapen kring överlevnad ber jag personer rita
fällor. Helt utan kontext blir dom ombedda att rita det första dom
tänker på när dom får ordet “fälla”. Jag har samlat ca 40 st skisser på
fällor från 3 – 70 åringar. Från Konstfack, lärare och studenter, Från
Tensta konsthall, från inbjudna på ettårskalaset, från antikaffären,
från familj I Köpenhamn och söndagsmiddagen. Till min förvåning är
dom flesta väldigt lika. Det är framförallt tre fällor som förekommer
väldigt mycket. Björnsaxen, Fallgropen och Nätet/Snaran. Skisserna
ser ut att vara tagna ur den ganska brutala, men skrattretande
tecknade komediserien Tom&Jerry. När jag sedan frågar om de själva
tror att det som dem ritat skulle fungera att fånga något i, tvivlar dom.
Det är endast två personer som ritat något som det faktiskt påstår
skulle fungera på riktigt. De förklarar detaljerat hur fällan fungerar för
att fånga ett djur. De båda, män i 50 års åldern.

Fig 6 Frågeskiss av Erik Hidemark 2019
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SKYDD
Jag besökte norra Europas ledande mässa inom Säkerhet, SKYDD. Där
fanns allt från övervakningskameror, säkerhetsportar, larmsystem,
rökdetektorer. Kanske en uppdatering av hur vi så självklart ser på
säkerhet med fysiska och högteknologiska metoder. De många männen
i montrarna stoltserade med teknologin, hårda och kalla spärrarna
med röda snurrande larmljus.
Undersökning av “prepper estetik”.
Prepperestetiken ligger någonstans mellan outdoor och armé stilen
skulle jag säga. Den passar också in i softairgun och klätter estetiken.
En estetik som osar funktionalitet, händighet, smarta lösningar i
mörkgrönt eller svarta med neon orangea inslag. Kroppsnära och
vindsäkra kardborreband som snabbt ska kunna dras åt om krisen
skulle komma. Konserver, frystorkad mat, vattendunkar, armband av
klätterlinor och pennor som kan döda. Men preppern ska också kunna
själv. Jag samlar in en stor palett/moodboard av denna estetik och
undersöker alla vinklar, strukturer, greppbarhet och riktningar.
För att kunna utöka min undersökning bad jag om spons från
överlevnadsbutiken.se som skickade valfritt ”överlevnadsmaterial”. Se
Fig 7

Fig 7, insamlat material av mig. Bild av mig 2019.
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Jag skulle beskriva en summering av detta utforskande som en
gummerad och ruffig yta med väldigt många detaljer. Ett vatten tätt
och tekniskt utformande som för mig känns som en lögn. En lögn jag
inte går på för jag tror inte på att detta är Överlevnad.
Vatten
Vatten som material. Vatten i sin flytande form är något jag tidigare
inte jobbat med och jag upplever det som en teknisk utmaning. För att
ta mig an vatten som material har jag valt att avskriva från att jobba
med det på något annat plan än rinnande och redan renat vatten,
hygien och så vidare. Det är jag pratar enbart ur ett perspektiv att
dricka vatten och spara på vatten. Det första reflektioner kring att
samla vatten blev tyngden som reflektion. Jag fascinerades av vatten i
massor, vatten i sin kristallklara genomskinliga massa.
Att jobba med vatten som material var en stor utmaning. Att förstå sig
på gravitation och tryck är en hel vetenskap. För att kunna forma
vattnet började jag forma olika typer av plastpåsar för att förstå tryck
på mängd och höjd. För att få någon typ av struktur på vattnet skapade
jag dessa typer av kanaler. Det tag mig såklart också tillbaka till
preppern Viktor som tog en plastpåse när han skulle preppa. Mindre
och bättre sa han.
Många vattenläckor och explosioner senare hittade jag en teknik som
fungerade!

Från vänster
Fig 8, Model med vattenfylld form, egen bild 2019
Fig 9, Moddel med vattenfylld form, egen bild 2019
Fig 10, Jag skurar upp efter många misslyckade försök, Bild tagen av Johan Krantz 2019
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Bli en prepper
Då jag också vill överleva bestämmer jag mig för att bli prepper själv.
Är det jag eller preppern som är korkad? Då jag faktiskt tror att världen
kommer gå under I en ganska snar framtid är det inte helt främmande
för mig att faktiskt preppa själv. Hur kan jag själv bli en prepper och
förbereda mig för katastrof. Jag börjar samla vatten hemma, tränar min
kropp, läser på hur man faktiskt kan överleva. Klär mig I knäskydd och
pannlampa när jag utför fysiskt arbete. Jag upplever att dom
kroppsnära artiklarna sitter dåligt alt klämmer åt, men värderat utifrån
deras funktion älskar jag dom.
Jag utför också ett test på hur jag skulle göra om jag behövde börja
samla vatten utan att äga plastdunkar. Jag filmade när jag tog alla
saker i mitt hem som skulle kunna rymma vätska.
I samtal med min pappa berättar han hur man enkelt skulle kunna
döda djur i en urban miljö..
”Superenkelt, man ställer en pinne i en uppfälld pakethållare på en
cykel som är bunden till ett snöre. Lägger dit en liten matbit och sen
när fågeln kommer är det bara att dra i snöret. Superenkelt”
Jag funderade på hur länge på att göra något sådant.. Men valde av
många själ att inte göra det..
Likheter/Hacka preppern.
För att närma mig ämnet bestämmer jag mig för att istället leta
likheter. Jag kollar på tekniker, estetiker, funktioner och levnadssätt
mellan Preppern och “ickepreppern”. Jag skapar en hel del vatten och
prepping skulpturer som är något jag kommer ha kvar i processen.
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Från vänster

Fig 11, 12 Vattenpreppingformer tillsammans med våldsamma och manliga attribut, Bild av mig ,
2019
Fig 13 Jag som leker prepper, Bild av Henrik Verstergard 2019

Kunskap, Samla och skydda.
Prepper och Survivalism är ett stort ämne med många definitioner, jag
har delat in mitt arbete i tre delar, Kunskap, Samla och skydda.
Kunskap,
En teknik som jag delar med preppern är flätande, knopande,
knyplande. Det är en teknik jag använder för att fläta mitt hår, göra
makramé och armband. Preppern använder denna teknik i
överlevnadsyfte i form av knopar i olika fällor, snaror, eldstäder.
För att återkomma till tekniken i formspråket i vattenflätningarna är
det ett sätt för mig att hacka ett traditionellt prepp. Genom att väldigt
skulpturalt jobba med vattenkanalerna får man upp en bra spänst.
För att också åkerkomma till min pappa som ikonen av mansbilden jag
diskuterar, kunde han aldrig fläta mitt hår. Han visste inte hur man
gjorde. Han känner till många snaror och knopar men inte hur han
skulle fläta sin dotters hår. Därför använder jag flätningen som en
symbol för icke mans och normativ prepp.

Fig 14, 15, 16 Olika flätningstekniker. Bild av mig 2019
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Samlandet, staplandet.
Jag fascineras över att lägga på hög. Verkligen preppa. Vad är det för
något vi samlar och preppar idag ? Är det kanske köttkonserver eller
veganska, ganska goda nudlar ändå? Stapelbara stolar och glas är
något vi känner igen, men det är sällan vi staplar mat.
För att också bryta den enligt mig bakåtsträvande individuella
prejningen erbjuder jag personer att bli delägare i min nudel skulptur.
Som delägare äger du 6 cm i skulpturen och har rätt till, om krisen eller
kriget kommer, 25 st nudel paket. Ju mer delägare, ju större skulptur.
Att jobba med nudlar är återigen ett material jag aldrig jobbat i
tidigare. Verkligen en utmaning det med. Hur materialet rör sig, vilken
densitet och bristpunkter. Allt detta har jag på vägen lärt mig.
Till sist använde jag mig av en teknik som man vanligtvis använder när
man staplar ved. Ett omlott och låsande system som liknar en iglo eller
murad skorsten.

Fig 17 Nudlar på hög. Prepping av mig. bild av mig 2019
Fig 18 Säckar staplade på hög. Bild av mig från Konstfack 2019.

20

ISA ANDERSSON

Hard preppers and soft values

Skydda
I flera situationer tror jag att den icke vita och icke mannen upplever
rädsla för att bli våldtagen, skadad, kränkt, förföljd osv. Den vita
mannen som i dom flesta fall är den normativa preppern bygger kanske
en bunker för en eventuell kris, medan så många andra lever i en
verklighet med behov av försvar.
Det är inte svårt att hitta andra personer som skriver om fenomenet att
ha vart rätt på vägen hem och hur dom handskas med det.
”Jag har nyckelknippan i handen med nyckeln som vapen mellan
fingrarna. Jag gör vad jag kan för att min mamma inte ska bli den som
ska behöva springa ut i pyjamasen mitt i natten.” 11
”Vi vill få dansa hem och fortsätta att nynna på melodierna som gör oss
glada, i stället för att gå med snabba steg och med nycklar mellan
fingrarna som vi lärt oss.” 12
Jag har själv gått hem på kvällen och hårt kramat knytnäven i fickan
med nyckelknippan obekvämt inklämd mellan fingrarna. Det närmaste
till hands, om något skulle hända. Och då inte att jag skulle behöva
döda ett djur eller fånga min egen mat, utan om någon skulle överfalla
mig på vägen hem. Alltid på vägen hem. Rädd för att bli våldtagen.
Detta är ett sätt jag och många andra kvinnor har behövt förbereda oss
på försvar i dagens samhälle. När jag hört mig omkring är det få män
som vet om detta tricks med nyckelknippan. Många icke män vet
dessvärre om detta. Jag har valt att formge en nyckelknippan att också
fungerar som ett vapen. Samtidigt vill jag behålla en elegans och
lekfullhet. Ett objekt jag skulle välja. Ett objekt jag och min kropp kan
lita på.

11.19

oktober 2018 15:00 Krönika av Filippa Andersson tidningen Norra Halland.

12. Detta är åsiktstext i form av en debattartikel, MAJA JOHNSSON och Ellen Greider 13/07/2015
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Diskussion
I min research kring vad som finns hittills på ”o-normativ överlevnad”
Vad är gjort hittills på detta ämne?
Det finns tex en serie på Netflix som heter ”Black Preppers” där
personen intervjuar och pratar just om icke vit prepping. Väldigt
intressant men jag kan påstå att den pekar på att det inte fick en så
står mångfald inom etnicitet.
Ett annat alternativ är Transgender prepper. Det som jag finner
komplicerat med dessa båda är att de ser lika dant ut i designen som
ett hårt och normativt prepp.
Fat girls Camping är också ett instagram konto jag börjat följa som
utmanar den kroppsliga normen inom detta.
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Slutsats

För att kunna göra en slutsats återkopplar jag till mina research frågor,
-Vad är vår bild av överlevnad idag i Stockholm, innerstan?
Utifrån min undersökning av ämnet är det väldigt många som inte är
pålästa om ämnet, eller ens har reflekterat över det. Ju mer jag grävt
har jag hittat väldigt många olika tolkningar på ämnet och såklart som
när man gräver, blir det mesta större.
-Vem överlever?
Detta är såklart en fråga jag inte kommer kunna ha svar på. Men med
denna fråga vill jag bjuda in läsaren till den blicken för att kunna
diskutera hur estetik påverkar våra val i livet.
Framförallt att inte överlevnad är så mycket mer än att fysiskt
överleva. Jag har tagit fram ett alternativ till de mer mjuka värden som
kan vara ett alternativ att överleva. Med de mjuka värden menar jag tex
behov som äta, dricka och ha skydd över huvudet. Mjuka värden som
tex trygghet och en känsla av gemenskap.
Jag anser också att prepperrörelsen är en livsstil och klassfråga.
-Kan jag utmana preppern / Preppingfenomenet?
Jag har genom detta arbete utmanat ett normativt prepp. Genom att
analysera rådande normer och estetik idag och utmanat kunskaperna
inom det. Vridit på perspektivet om funktion och form.
Förutom ovannämnda Vattenfläta, Kollektivt preppande och försvar
har Johanna Sterling hjälpt mig med ett grafiskt material som fungerar
som en instruktion för ett alternativt prepp. Informationen kommer i
utställningen presenteras i formatet av en säkerhetsinstruktion i
flygplanssätet.
Det är omöjligt för mig att veta vad och om detta kommer ske en
rörelse i världen. Jag vill tro att allt du sätter till världen kommer skapa
något, men jag tror hellre inte man vet vad det blir förens kanske 5 år
efter.
Mina fördomar kring preppers har mildrats på något sätt då jag känner
sympati för dom. Jag har fått mer inblick i denne persons värld och
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förstår att denne prepper drömmer om en värld där den får vara
värdefull och älskad. Därav namnet ”Hard preppers and soft values”.
En hård funktionell mattsvart yta, med ett tomt inre.
Om jag får drömma fritt kring vad som skulle vara en ultimat slutsats,
är det nog att man inte ska behöva gömma sitt kanske rädda och
ensamma inre bakom en estetik som utstrålar normativ styrka. Kanske
ägna sig åt samma frågor, utan att behöva spela en stereotyp roll.

VIKTIG INFORMATION TILL SVERIGES INVÅNARE
ÖVERLEVNADSINDSTRUKTIONER
TILL SVERIGES INVÅNARE
Dom här instruktionerna har för avsikt att uppmana till ett bredare och mer alternativt sätt att
förbereda sig för en kris på uppdrag av Isa Andersson. Instruktionerna ska hjälpa oss att bli
bättre förberedda på allt från allvarliga övergrepp, miljökatastrofer och matbrist.
• Fashinerar du om att världen går under? Då
kanske det är dags för dig att börja preppa?
Se erbjudet överlevnadskit och instruktioner här..
• Vill du försäkra dig om att vara säker om krisen kommer.
Nu kan du bli delägare i en nudelskulptur. För endast 200
SEK får du 6 cm i en skulptur där du säkrar en kris med 25
st nudelpaket. Intresserad av att
överleva? Kontakta Isa Andersson.

VATTEN
Med dessa vattenbehållare
kan du enkelt och stilfullt
pryda ditt hem med en smidig
och funktionell prepp. Du
fyller dom och flätar efter
egen kunskap och känsla med
personligt uttryck. Möjligheterna är oändliga.

MAT
Köp hem önskat antal nudlar
och stapla till valfri unik
skulptur. Vi erbjuder även
den smidiga lösningen att
bli delägare i en nudelskulptur. Se sid,
(Andra punkten om den infon)

FÖRSVAR
Detta är en produkt många
redan känner igen men vi har
utvecklat den lite extra för
ditt försvar. Kan tex användas när man känner sig otrygg
på kvällarna på vägen hem
från gymmet eller festen.
Går enkelt att applicera på

ÄR DU BEREDD ? KRYSSA I OCH SE OM DU ÄR FÖRBEREDD ?

Känner dina grannar

Har andel i Nudelskulptur

Kan försvara sig utan att vara
en våldsam psykopat

Kunskap om hur man hanterar och
pratar om känslor

God psykisk hälsa utan att va
en vidrig gymspännis

Har överlevnadskittet från
Isa Andersson

VIKTIGA TELEFONNR OCH WEBBPLATSER
0737161577
WWW.ISAANDERSSON.SE

Fig 19 Informationsblad om mitt synsätt på ett alternativt preppande. Grafiskt arbete
av Johanna Sterling 2019.
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Fig 20 Vässad nyckel monterad i glas, bild Robert Damish 2019

Fig 21 Vässad nyckel monterad på nyckelklippa, bild Robert Damish 2019
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Fig 22 Fig 22 Från Vänster vatten skulptur, hängandes och portionsuppdelat. Till höger,
Nudelskulptur, bild Robert Damish 2019
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Appendix
Jag hoppades verkligen på att jag inte skulle bli uppfattad som denne ignoranta
konststudenten som bara kommenterar. Men när tittar tillbaka i spegeln på mina
presentationer, slutfört arbete och presentation förstår jag att det är mycket
humor i mina verk. Humor i en blandning av dystopisk humor och seriositet.
Jag hade en intressant dialog med Andreas Nobel om representation och inte.
Min intention var att inte bara kommentera, men inte bli problemlösaren. Jag fick
en bok av Martin Avila där ja kunde läsa om Design Act. Jag var fast. Jag ville
skapa en Act så mycket mer än en representation. Tills jag insåg att jag kunde
komma på en. Jag tänkte och tänkte.. Tills jag pratade med Farvash och lät mig
gå in helt och fullständigt i processen. Och som Katja och Donna Harraway sa, I
stayed with the trouble. Och det gjorde jag, tills att The Act hittade mig. I
staplandet av nudlar visste jag inte vart jag skulle sluta, tills jag insåg att antalet
och höjden måste ha en mening. Så det är precis därför nudel skulpturen är
delägd.
Visst gör jag fortfarande representation, men jag har ju ändå preppat, det kan
ingen säga att jag inte har ;)
I utställningen tror jag att arbetet kommer till liv. Fat Girls Camping, Studenter
från USA och deras syn på förberedelse, människor som har vart i krig och var
tvungna att göra egna hemmagjorda andningsskydd av kol och salt, preppers,
delägare, konstnärer, hundar och tonåringar.
Förvånansvärd lite personer från utställningen visste om ordet och prepping och
preppa. Många var dock medvetna om fenomenet.
Den absolut vanligaste frågan i utställningen var ” Åh, wow e de där nudlar?”
Många verkar också vara fascinerade av nycklarna. Många vill också köpa
nycklarna. Så där kanske det finns en affärside?
I opponeringen fick jag kommentarer på att reflektera kring om jag var ironisk
och fick tipsen att lyssna lite mer. Jag tror ändå jag är bra på att lyssna, men att
jag kanske ska förvalta dom idéerna på ett bättre sätt.
Bettina Schwalm, min opponent frågade såhär, "What bodies, what room should
my work end up in?” Jag reflekterade på detta att jag skulle föredra en plats där
man kan röra och känna dom. De skulle passa bra i en workshop också där man
kan vara kreativ och hitta nya former med vattenskulpturerna som passar ens
egna kroppsliga referenser.
Det här projektet gav mig också ett stipendie från Svensk Form för att kunna
fortsätta mitt arbete kring vattensamling. Med motiveringen,
”Med stor aktualitet, innovativt tänkande och med ett pedagogiskt
förhållningssätt vill Isa Andersson synliggöra problemen med den akuta
vattenbristen med hjälp av design. Nile är en urgammal symbol som
civilisationens vagga, men kan bli civilisationens grav om man inte löser
problemet med vattenbrist och det kraftigt förorenade vattnet. Isa Andersson
visar att design och formgivning har en förmåga att lyfta och lösa livsviktiga
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frågor med hög relevans i en tid då människan måste klara av en stor
transformation av samhället på kort tid för att kunna uppnå en hållbar framtid.”
- Mats Widbom VD på Svensk Form.
Utställningen skapade också intresse hos Svensk form att jag är välkommen
tillbaka för att föreläsa om mitt projekt närmare.
Bo Madestrans på DN skriver,
” En mer humoristisk attityd finner vi hos Isa Andersson, som noterat att den så
kallade prepperkulturen – där folk förbereder sig på en annalkande katastrof
genom att lagra vatten, matvaror och vapen – primärt attraherar en manlig
målgrupp. För att göra den mer attraktiv för kvinnor har hon skapat en
könsneutral, estetiskt utformad överlevnadsutrustning, inklusive vässade nycklar
som kvinnor kan ha i fickan som skydd mot potentiella våldsmän.”
Jag bjöd också in Dick Hedlund till utställningen som jobbar med lite liknande
estetik som mig. Han berättade mer om sitt verk att han jobbar med ”out door”
material som möter kroppen i naturen. Vad det är för material som skapar lagret
mellan kroppen och naturen. Han kom med tips på hur jag skulle kunna ta
arbetet vidare och några andra referenser som hade jobbat nära ämnet.
Min Jag har nu efter att utställningen är klar fått erbjudandet om att var deltagare
på utställningen Klimax som presenterar unga och oetablerade konstnärer. Men
också är jag en av talarna av en Pecha Kucha och föreläsare på Design
Swedens årsmöte.
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Slutord
Tack till,
Farvash Razavi, för handledning
Johanna Sterling för Grafiskt material
Stefan på Wästgöta Plast AB för plastslang
Josef och Axel på Key Service AB för nycklar
Fredrik på Överlevnadsbutiken för överlevnadsmaterial
Butiken Röda Stjärnan för överlevnadsmaterial
Johan Krantz
Tack till alla delägare av nudelskulpturen,
Vera Panichewskaja , Joel Junsjö, Katja Pettersson, Johanna Berg,
Makida Barbour, Alicia Donat Dagnin, Lars-Göran Andersson,
Madeleine Gylling, Farvash Razavi, Aiman Idris, Johan Krantz, Adam
Kolthoff
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