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Stop Being Poor utgörs av en serie bilder - illustra-
tioner, teckningar - som skildrar hierarkier, konkur-
rens, förtryck, individualism, relationer, ägande, 
skuld, ånger, förnekelse, drömmar, solidaritet och 
aktion. Bilderna föreställer blommor, fjärilar, larver, 

fladdermöss, stjärnor, rosetter, solar, pengar, männi-
skor och små figurer som slåss, dansar, håller hand, 
dricker drink, poserar och undrar. De är glada, leds-
na, sura, arga, förtvivlade, rastlösa och frustrerade. I 
bilderna finns text - något figurerna säger eller som 
en undertext. Bilderna är målade och screentryckta 



på semi-transparenta, begagnade textilier som 
tidigare varit gardiner, sjalar och dukar i klara, pas-
telliga färger och digitaltryckta på neonkartong. 
Tillsammans bildar de en större kollagebild och en 
berättelse träder fram.

Arbetet är en reaktion på tillvaron i en kultur som 
approprierats av kapitalistiska intressen, och på hur 
de intressena yttrar sig genom individualism, som 
söker egen vinning på en annans bekostnad, och gen-
om konkurrens inom hierarkier, som kräver förtryck.



Under två års process har jag letat efter något. Pro-
cessen har blivit bred och spretig och genererat en 
oöverskådlig mängd bildmaterial. Det som varken 
fått plats i Konstfacks vårutställning eller i den här 
texten presenterar jag därför i ett appendix. Ap-
pendix innehåller processens bildarkiv - en visuell 
dokumentation bestående av research, inspiration 
och skisser.

Samtidigt som processen har spretat har jag vetat vad 
jag undersöker - kapitalismen som kultur - som är 
svår att greppa! Att arbeta med det temat har därför 
gjort mig snurrig och arbetet brett. 

Jag har svårt att säga vad jag har gjort, vad bilderna 
säger. Den här oklarheten kan ses som ett svar på det 
jag undersökt - hur det är att leva i kapitalism. Det är 
samma oklarhet som jag velat skildra.

”You’re trying to understand what doesn’t make sense 
to you.” (Adam Bergholm, 2019)*

Arbetet är sprunget ur ett personligt intresse och 
behov av att förstå min omvärld, samhället, varför 
saker och ting är som de är och ser ut som de gör - 
kapitalism - vad det är och hur det fungerar. 

Att förstå kapitalism som ekonomisk system är inte 
så svårt. Det är rätt lätt. ”Dess logik är nästan barn-
slig […] naiv […]” (Rojin Pertow, 2019)** Kapitalis-
tisk ekonomi handlar om att söka egen ekonomisk 
vinning på annans bekostnad. Det som blivit dagens 
kapitalistiska ekonomiska system föddes i en värld 
av kolonialism, förtryck, rasism och folkmord, där 
de ekonomiska mekanismer som vi idag ser som 
självklara var förutsättningar för de brotten. Det 
ekonomiska systemet är inte givet av naturen, utan 
existerar inom det sociala - kulturen. Hur kulturen 
ser ut formar därför det ekonomiska systemet och 
vice versa - dagens ekonomiska system utgör fort-
farande förutsättningarna för alla möjliga former av 
förtryck. Ekonomins och kulturens funktioner och 
värderingar är baserade på samma ideal, som kräver 
konkurrens och hierarki. Det finns en intim koppling 
mellan kapitalistisk ekonomi och kulturella företeels-
er som rasism och sexism.

Vad som är verkligt svårt att greppa är kapitalism 
som kultur. Allt vi har omkring oss är kultur. Vart 
än vi går är vi i den. Vi själva - våra kroppar, våra 
hjärnor, tankar och drömmar - är del av den. Efter-
som den utgör allt omkring oss och allt inom oss är 
vi vana vid den. Kulturen utgör normaltillståndet och 
därför förundras vi kanske inte så mycket över den 
varje dag. Samtidigt som idéer om alla människors 
lika värde ljuder starkt, sker alltså detta och allt annat 
som händer inom gränserna för vad den kultur som 
approprierats av kapitalismen tillåter. Den kapital-
istiska kulturen utgör villkoren för allt, till och med 
motståndet mot den.

Hur känns det att försöka ta ställning, göra mot-
stånd, försöka ha makt över sitt eget liv och äga sig 
själv och samtidigt, i varje litet ögonblick, veta att 
kapitalismen är inuti mig? Vad gör det med mig? 
Vad gör den med oss? Jag kommer från en tradition 
som vill krossa systemet men det är inte vad de här 
bilderna säger. Jag har gjort de här bilderna i sökan-
det efter ett sätt att skildra kapitalismen som kultur. 
Hur hanterar vi de känslor och frågor som erfaren-
heten av den väcker? Det samtalet behöver större 
plats. Den erfarenheten är en kunskap vi alla besitter, 
som ger oss makt att ifrågasätta det som är och ett 
sätt att göra motstånd.

Jag har gjort de här bilderna för att jag inte kan släp-
pa tanken på något annat, för att det inte alltid har 
varit såhär.

* Från Adam Bergholms seminare Key Works på Konstfack 13 
maj 2019. Adam är doktorand på Konstfack åren 2015-2020. 
https://www.konstfack.se/sv/Forskning/Forskarutbildning/
Doktorander/Bergholm-Adam/
** Från examinationen av projektet, 24 maj 2019.









Året innan jag kom till Konstfack ägnade jag åt att 
undersöka pengar - vad pengar är, hur de blir till, hur 
de fungerar och hur de ser ut. Jag ritade massvis av 
sedlar. Att rita sedlar var en ram som visade sig rym-
ma förutsättningarna för mig att hitta ett uttryck, 
en teknik och ett förhållningssätt som blev mitt. 
Att känna spänning i och lust att utveckla och söka 
vidare i och med.





Väl på Konstfack ville jag visualisera hierarkier. 
Den klassiska kapitalistiska pyramiden var min 
utgångspunkt. Bilden är inspirerad av en snarlik 
illustration från en rysk pamflett från 1901 och pub-
licerades första gången 1911, i USA:s internationella 
fackförening Industrial Workers of the World:s tidning 
Industrial Worker. Den illustrerar en kritik av det ka-
pitalistiska samhällets hierarkiska struktur: i en pyra-
midform finns kapitalet överst, sedan monark och 
regering, följt av kyrkan, militären, borgerskapet och 
underst arbetarna. Bilden illustrerar hur arbetarklas-

sen, som utgör större delen av folket, föder och 
samtidigt förtrycks av de få, i de härskande klasserna, 
som besitter makten. Varje klass har sin plats och 
funktion i systemet och överst finns kapitalet, som 
härskar över alla. Den kapitalistiska pyramiden har 
haft enorm spridning, översatts till en mängd språk 
och inspirerat till parafraser och uppdaterade ver-
sioner. Eftersom den kapitalistiska samhällsstruk-
turen fortfarande råder, kanske den fortfarande skulle 
kunna ses som aktuell.





Denna s. och följande s. övre raden t.v.: ur International Institute of Social History:s samling, Amsterdam.



Nedan: ur Einsteins fru (2008), Liv Strömquist. 
T.v.: ur Work: Capitalism, Economics, Resistance, CrimeThinc. 

Denna s. och följande s. övre raden t.v.: ur International Institute of Social History:s samling, Amsterdam.



Jag ville se fler exempel på hur kapitalism, hierarkier 
och maktförhållanden visualiserats och titta närmre 
på andra politiska, antikapitalistiska bilder. De flesta 
bilder jag tittade på hittade jag medan jag bläddrade 
i digitala, visuella arkiv och samlingar för olika 
radikala, politiska motstånds- och arbetarrörelser 
på internet. Jag sparade bilder som illustrerar makt-
förhållanden och -strukturer. Många av bilderna jag 
visar här har dålig upplösning, eftersom det kostar 
pengar att beställa högupplösta kopior.

Nedan: ur International Institute of Social History:s samling, Amsterdam, Keith 
Haring. 

T.h.: ur The One Big Union Monthly (1919), Industrial Workers of the World.
Nedan t.h.: Das hat noch keinem geschadet!, ur International Institute of Social 

History:s samling, Amsterdam, Kuro.



Nedan: ur Garm (1951), Tove Jansson.

Ovan: He Has Power Over Another Mans Life but None Over His Own (1985), 
ur World War 3 Illustrated, Seth Tobocman.

T.h.: Anarchie? Kursus Anarchisme, ur Labadie Collection, University of 
Michigan Library.



Jag samlade också sådana bilder som använde sig av 
metaforer. Bland dem kunde jag urskilja olika teman: 
beskrev de inte hierarkier uppmuntrade de istället 
till aktion och närde bilden av ett starkt kollektiv 
eller visualiserade den utopi som aktionen skulle leda 
till. Den knutna näven som reser sig, kämpar, slår 
tillbaka och krossar är ett återkommande element. 
Också växter som metafor för ett växande mot-
stånd. I de här motståndsbilderna används växter för 
att förmedla en föreställning om motståndet som 
naturligt, fruktbart, kraftfullt, ihärdigt groende, väx-
ande nedifrån marken och upp, blomstrande. Mot-
ståndet är växten, i form av den knutna näven.

T.h.: Rally Defend Rent Control (1996), ur Labadie Collection, University of 
Michigan Library. 

Nedan: Smash Racism! (1989), Daily Impulse/Point-Blank, ur Labadie 
Collection, University of Michigan Library.

Nedan t.h.: ur International Institute of Social History:s samling, Amsterdam.



Nedan: ur International Institute of Social History:s samling, Amsterdam.



Ovan mitten: ur International Institute of Social History:s samling, Amsterdam.
Följande s. nedan t.v.: The First International Symposium on Anarchism (1980), ur Labadie Collection, University of Michigan Library. 
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Samtidigt läste jag Metaphors We Live By av George 
Lakoff och Mark Johnson, som jag blivit tipsad om 
av Moa Matthis och Ladders, Pyramids and Cham-
pagne av Nancy Krieger. Jag funderade på varför den 
kapitalistiska pyramiden blivit så populär. Är det 
för att den är så lätt att förstå? Vad är det som gör 
att vi så lätt kan tolka att pyramidformen beskriver 
en hierarki? Är pyramidformen en slags metafor 
för hierarkier? Jag samlade också på bilder med en 

upp-och-nedvänd pyramidform. Från toppen av 
pyramiden sprids en kaskad av välstånd, som flö-
dar, sipprar nedåt, som om av en naturlag givet, för 
att sedan absorberas av dess stabila bas och värdet 
underifrån återföras, byggas upp, koncentreras, för 
att åter kulminera i ett oändligt sprakande fyrverkeri 
och sluta kretsloppet. Pyramiden beskriver flöden 
och strukturer. 





Jag skissade på pyramider. Jag ville baka en tårta i 
form av den kapitalistiska pyramiden och bygga en 
trickling down-fontän. Det var något hisnande - 
går det att beskriva komplexa strukturer utan ord? 
Skulle det till och med kunna vara mer effektivt 
kommunicerat? Jag fantiserade om att låta det här 
vara arbetet - att undersöka hur jag kunde göra det. 
Att bara använda bild och inte ord vore en ordentlig 
utmaning och jag var nog mer fascinerad av tanken 
än att det var något jag verkligen ville förverkliga. 
Framför allt insåg jag nog vikten av bilders visuellt 
kommunikativa förmåga. Men att det här skulle 
vara vad jag ägnade mig åt skulle inte vara drivet av 
skapandelust - snarare besatthet, en strävan efter 
någon slags ouppnåelig perfektion. Den kraften vill 
jag inte drivas av. Att utesluta text skulle inte vara 
en begränsning som gav mig något - en sådan som 
gör det lättare att skapa, det skulle varit en sådan 
som hämmar och gör en rädd att göra fel. Ändå 
fortsatte undersökandet av visuell kommunikation 
och villkoren för den att vara en del av arbetet och 
pyramidformen finns fortfarande i de bilder jag till 
slut presenterade.

Nedan: ur Kvinnobulletinen.





Medan jag året innan undersökt pengar och sedlar 
hade jag också ritat blommor och samlat på mig 
bilder där ekonomi beskrivs med naturmetaforer. 
De beskriver framför allt ekonomisk tillväxt - att 
ekonomin växer lika naturligt och på samma sätt 
som växter. Pengarna är frodiga plantor som gror och 
förökar sig enligt naturliga principer. Det här temat 
hade jag skrivit om i min ansökan till Konstfack - 
hur ekonomi beskrivs som en naturkraft. Jag hade då 

dragit slutsatsen att det här var en medveten retorik 
som vill få oss att se ekonomi som något som står 
över oss, bortom vår makt, som vi bara kan betrakta, 
studera och måste förhålla oss till. 

Efter att ha exponerat mig för alla dessa bilder, med 
vitt skilda budskap, verkade det som att både den 
kapitalistiska ekonomin och det antikapitalistiska 
motståndet använde sig av samma retoriska medel.



Ovan: Diseases and Crimes (1912), ur Industrial Workers of the World, 
Nedeljkovich Brashich & Kuharich.

Ovan: ur 100% kamp - Sveriges historia (2018), Historiska museet, 
Stockholm.



Jag ritade en serie bilder där de här olika bildtradi-
tionerna möts och screentryckte dem på 50x70 tyger. 
Här är naturen inte längre en tyst och undergiven 
metafor för att beskriva något mänskligt, kulturellt, 
utan har sin egen agens. I bilderna jag sedan ritade 
spelar blommorna, fjärilarna, larverna, fladdermös-
sen och de andra figurerna rollen som naturen men 
uttrycker i texten sina tankar, känslor och åsikter, 
som reflekterar effekten av den kapitalistiska kul-
turen. Om kapitalismen är naturlig så är väl också 
naturen kapitalistisk?

Jag testade att trycka med andra tekniker och mate-
rial och jobbade med Tidningen Brand där jag pub-
licerade bilder.

Vägen fram till det som till slut presenterades i 
utställningen var lång och slirig. Temat ”naturlighet” 
var bara en del av allt jag utforskade.
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I feedback sessions kunde mina klasskamrater se 
teman som hierarkier, sociala strukturer, ekonomi, 
kapitalism, nyliberalism, konkurrens, förtryck, auk-
toritet, makt, status, tillväxt, framgång och individu-
alism i bilderna. Några tänkte att det kanske var för 
generaliserande av något väldigt komplext som be-
höver mer djup och att det kanske är svårt att förstå 
budskapet eftersom det inte är särskilt klargjort i 
bilderna exakt vem som sitter där högst uppe och vil-
ka som befinner sig där nere. Andra tyckte att det var 
just det som gjorde att de kunde relatera till bilderna: 

att det gulliga, snälla, oskyldiga, roliga, enkla och di-
rekta uttrycket i teckningarna och materialet skapade 
ett tydligt, kommunikativt, kraftfullt och tillgängligt 
bildspråk som var lätt att förstå och gjorde att de blev 
nyfikna och intresserade av att ta till sig budskapet. 
Flera tyckte att textilierna väckte associationer till 
fanor, väggbonader och kökshanddukar hemma hos 
farmor och mormor, samtidigt som det väckte tankar 
om textilindustrin, massproduktion och -konsumtion 
och arbete. En iakttagelse var att de flesta blommor-
na blundade och att de därför antagligen inte visste 
om att de var en grupp.





Några frågor som återvände genom processen var 
vem bilderna är riktade till och var de ska vara. Det 
som jag tog med mig från feedback sessions, som 
stämde överens med min avsikt och gjorde mig glad, 
var främst:

”[...] gestaltar komplexa samhällsstrukturer på ett 
lättillgängligt och kul sätt.”

”Samhällskritiskt men med gulliga röster.”

”[...] politiskt subversivt budskap som gömmer sig i 
en oskyldig förklädnad av textil.”

”[...] ett politiskt språk i nya kläder.”

”[...] icke-våldsam teknik skapar en kontrast som är 
viktig i det här arbetet.”

Här är några av de viktigaste inspirationskällorna 
och anteckningarna för den här kommunikativa 
metoden.





En av de första uppgifterna på Konstfack var att 
välja ut något som vi gjort tidigare, analysera det för 
att se vad som kunde ses som normbevarande och 
sedan ändra på det, genom att göra en ny version. 
Jag valde en gestaltning jag gjort av delar ur Nina 
Björks bok Lyckliga i alla sina dagar. Det behandlade 
samma tema som jag ville fortsätta arbeta med, men 
var osäker på hur. Analysen blev som ett i efterhand 
konstruerat recept. 

Till den nya versionen av arbetet behöll jag vissa 
delar av receptet och ändrade andra.

Det ursprungliga arbetet:

Bild
Digitaltryck
Storformat
Textil
Begagnad
 - med redan befintligt mönster på
Text
 - digital
 och handskriven
 - ordspråk
 och citat från en bok
 - på svenska
Teckningar
 - egna
 och tagna
Foton
Lågt värderad estetik
Visuell gestaltning av text
Ett unikt exemplar



Den nya versionen:

Bild
Digitaltryck Analogt tryck - screentryck
Storformat Mindre format - 50x70 poster
Textil
Begagnad
 - med redan befintligt mönster på
 och enfärgat
Text
 - digital
 och handskriven
 - ordspråk
 och citat från en bok 
 och egna formuleringar
 - på svenska På engelska
Teckningar
 - egna
 och tagna
Foton
Lågt värderad estetik
Visuell gestaltning av text / Översättning av text till bild
Ett unikt exemplar Möjlighet att reproducera
Läsbarhet



Efter det nya, uppdaterade receptet gjorde jag de 
50x70 textiltrycken som jag nämnde tidigare.

Projektet handlar också om att samla och formulera 
metoder. Hur jag, i det här fallet, skildrar kapitalis-
men som kultur är minst lika viktigt som att jag över 
huvud taget gör det. Budskapet och metoden måste 
säga samma sak. Metoden måste präglas av samma 
värderingar som budskapet är grundat på.

”Radical thinking -> radical making/doing” (Adam 
Bergholm, 2019)*

Att formulera och ständigt uppdatera det här bildre-
ceptet har varit ett sätt att formulera en sådan metod.
Att ha en formulerad metod är också ett bra knep för 
att inte gå vilse - det utgör begränsningar som går 
att falla tillbaka på. Jag har behövt ha en definierad 
metod och ständigt uppdatera den för att över huvud 
taget kunna rättfärdiga något jag gör. Eftersom ar-
betet utgår från ett antikapitalistiskt förhållningssätt 
är metoden baserad på sådana värderingar. Med en 
sådan metod vet jag att det finns en grund för varje 
val jag gör.

* Från Adam Bergholms seminare Key Works på Konstfack 13 
maj 2019.





Material:
Begagnad textil.

Varför: Av samma anledningar som varför begag-
nade verktyg är bra. Det är ett hållbart material som 
också äger en inneboende kritik mot ohållbar nypro-
duktion. För att motsätta mig värdehierarkier. För 
att textil är tåligare än papper och lättare att trans-
portera.

Format: 
Blandade format, bestämda av materialet till hands.

Varför: För att olika format passar i olika samman-
hang. Mindre format är lättare att få plats med hem-
ma på väggen, kräver kortare lästid, är mer bekant, 
lättare att transportera och billigare att tillverka.
Större format syns mer och passar bättre i offentliga 
miljöer.

Uttryck:
Lågt värderad estetik - glada färger, billigt, naivt, lätt 
att göra.

Varför: För att ifrågasätta estetiska hierarkier, perfek-
tionism och för att vara en kritik mot det erkända, 
etablerade och polerade.

Jag vill prata mer om metod, hur vi kan förankra vårt 
budskap i hur vi arbetar och dela tankar, frågor och 
knep med andra. Ekonomin kring konstnärskapet 
blir en stor fråga om konstnären varken vill arbeta 
med kommersiella projekt eller med utställningar. 
Fler platser för konstnärligt arbete finns inte riktigt, 
den enda jag kan komma att tänka på är skolan - den 
konventionella och den inofficiella. Där skulle det 
också kunna finnas utrymme att tillsammans börja 
besvara den frågan - hur kan vi arbeta konstnärligt 
hållbart?

Här är några exempel på inspiration för teknik, verk-
tyg och uttryck.

Receptet för de textilier jag presenterade på vårut-
ställningen ser ut så här:

Teknik:
Analoga, handgjorda, snabba och enkla teckningar,
målade och screentryckta, överförda på tyg.

Varför: För att den mänskliga handens närvaro och 
det relaterbara d.i.y.-uttrycket den ger, som får det 
att se lätt ut att göra, är mindre elitistiskt och mer 
inspirerarnde och uppmuntrande till att göra - även 
för den som inte har tillgång till dyra maskiner. 
För att vara uppriktig och dela med sig av tillvä-
gagångssättet, nära en delande open source-kultur 
som drivs av intresse för kunskap och jämställdhet, 
istället för konkurrens och enskilt ägande. För att 
vara prestigelös i produktionen och göra det en-
kelt för mig själv - varför krångla till det för sakens 
skull? För att alla knep är tillåtna och den främsta 
drivkraften bör vara lusten att skapa - inte kravet att 
prestera. Det är ett sätt att vägra konkurrera. Finns 
det ingen prestige finns det inget att vinna.

Verktyg:
Tjocka billiga begagnade pennor och penslar.

Varför: För att det är mer ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart än att köpa nyproducerade, för min private-
konomi och för att det inte bidrar lika mycket till 
ekonomisk konsumtion och ökad tillväxt. Det är en 
”[...] act of resistance + economic necessity.” (Adam 
Bergholm, 2019)* För att det innebär en intressant 
och givande begränsning att använda de gamla 
verktygen jag redan har till hands. Att fylla på gamla 
pennor kan ge nya, oväntade uttryck och färger och 
ger dessutom större kunskap och närhet till mitt 
arbetsmaterial.

* Från Adam Bergholms seminare Key Works på Konstfack 13 
maj 2019.
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Ovan: Alma Huss.
T.h.: The Islington Gutter Press. (ca. 1974), London, 

Martin J. Walker, ur International Institute of 
Social History:s samling, Amsterdam.

Nedan: ur Kvinnobulletinen.

Nedan: ur Saul Steinberg 100th Anniversary Exhibition 
(2014), Pace/MacGill Gallery, Saul Steinberg.

Nedan och mitten t.h.: I said to the library man “Where are the Jesus books?” (2010), Rickard Heberling, 
Jacob Grønbech Jensen & Jonas Williamsson.



Projektet handlar också om, utöver att skildra ka-
pitalismen som kultur och formulera metoder för 
hållbart konstnärligt arbete, att undersöka visuell 
kommunikation i sig. 

Under processens gång provade jag massor av olika 
format, tekniker och sätt att berätta i bild.

På följande sidor är några exempel på hur jag gjorde 
det - en serie affischer, några illustrationer för Brand, 
ett fanzine om Rosa Luxemburg, kort på neonkar-
tong och klistermärken.





Nedan: Karin Cyrén (2017).





Ovan: ur Biscoto (2014), Karin Cyrén.















Nedan: Wahlgrens bilar, ur Tidningen Brand, Klimatkamp (2018).



Nedan: ur Tidningen Brand, Tid för monster (2018).





Efter alla test kom jag fram till att jag ville återvända 
till textilen och måla på tyg.

Precis som jag redan hört i feedback väcker tyget 
associationer till politiska fanor och hemtextilier - 
motståndsrörelsens begränsade utrymme, striden i 
det offentliga, demonstrationståg på gatorna, röda 
fanor - och väggbonader, handarbete, hemmet, de 
traditionellt kvinnliga sfärerna och arbetena, som 
också för tankarna vidare till samtida textilindustri, 
arbetsvillkor och massproduktion.

I textilen bokstavligen materialiseras arbetet. Det är, 
precis som jag skrivit om metoden, en förlängning av 
arbetets budskap och placerar det i en historisk och 
samtida kontext.

Textilierna som jag presenterar bilderna på och som 
blir en del av bilden, har en särskild kvalitet. Jag 
har inte plockat på mig första bästa tygstycke, utan 
högst medvetet valt ut de färger och kvaliteter - de 
tyger med en känsla som tilltalar mig. Att beslut som 
baserats på vad som känns rätt också fick plats var 
viktigt. Att ge utrymme också för abstrakta kvaliteter 
och kunskaper.

När bilderna placeras på tygerna sätts de i relation 
till och kommenterar flera historiska och samtida vi-
suella traditioner. Arbetet plockar element och ställer 
nya frågor.













Bilderna var gjorda för att ses tillsammans och så 
skulle de hänga i utställningen, som en enda stor 
bild.

Innan vårutställningen hade jag en skissutställning 
tillsammans med några klasskamrater, för att testa 
hängning.

Att skriva verkstexten hjälpte mig att sedan kunna 
göra ett urval av vad av allt jag producerat som skulle 
vara med på utställningen. Det var en tips jag fick 
av min handledare Stina Löfgren - istället för att 
titta på bilderna och försöka förstå vad de handlade 
om, skriva verkstexten och sedan visa de bilder som 
passade in på den.

I min utställningsyta presenterade jag textilierna till-
sammans med bilder tryckta på neonkartong. Det var 
egentligen tidsbrist som gjorde att jag visade en del 
av bilderna på neonkartong men det visade sig vara 
en lyckad kombination, både material- och färgmäs-
sigt. Affischerna och klistermärkena fanns precis i 
närheten, i en butik som gdi anordnade.







T.h. och nedan: verkstexten i vårutställningen och från vårutställningens 
hemsida, grafisk form Moa Sundkvist & Jennifer Bergkvist.



Denna och följande s.: bilder från vårutställningens hemsida.



Ovan: skisser för foto till vårutställningens hemsida.



Ovan: foto: Konstfack.



Under utställningen examinerades mitt arbete och 
Rojin Pertow var min opponent. Rojin är bland 
annat chefredaktör för tidningen Galago. Att höra 
Rojin prata om mitt arbete var som att någon änt-
ligen, på ett begripligt sätt, satte ord på mina tan-
kar och det jag försökt säga genom bilderna. Att få 
bekräftat att en bild kommunicerar det en försökt 
förmedla är alltid lika förvånande och kul. Speciellt 
när det är från någon som kommer utifrån den lilla 
skolbubblan.

Rojin pratade om hur den kapitalistiska ideologin är 
så hårt sammanlänkad med västerländsk kultur att 
det är svårt att veta vad som är en produkt av kap-
italism och vad som är en själv. Vi vill gärna se oss 
själva som autonoma, fria men vad vi ser som ”bara” 
ett ekonomiskt system smyger sig in i oss - våra 
känslor och drömmar - och vi blir ett. Vi utgör själva 
systemet, samtidigt som vi är produkten av det. Så 
upprätthåller kapitalismen sig själv: den ekonomiska 
basen utgör grunden och förutsättningarna för andra 
förtryck, som i sin tur upprätthåller basen. Genom de 
hierarkier som skapas upprätthålls hela apparaten.

Trots detta - att det är svårt att skilja på vad som är 
vad - är kapitalismens närvaro uppenbar och tydlig.
Rojin menade att arbetets visuella uttryck fungerade 
som en metafor för den tydligheten och gjorde bud-
skapet tillgängligt - nästan attraktivt.





Jag är inte klar med det här arbetet och det kommer 
jag inte heller bli. Jag har fortfarande inte riktigt 
förstått vad jag menar och vet inte heller hur jag 
ska uttrycka det. Det här är ett tacksamt tema att ar-
beta med. ”En feminist har aldrig trist”, och det har 
aldrig en antikapitalist heller.

Jag vill läsa, arbeta mer med text och textil och 
fortsätta söka sätt att arbeta och utbyta idéer med 
andra.

Just nu vet jag inte var i samhället, bortom reklam-
kampanjer och gallerier, ett sådant här arbete får 
plats men allt kommer med största sannolikhet 
bara bli värre och det enda som är kul med det är 
väl att det en dag kanske uppenbarar sig en alldeles 
självklar plats för de här tankarna och frågorna. Tills 
dess får jag söka den.



Oscar, Midas, mamma och pappa, Mattias 
Gunnarsson och Elinor Gustafsson på hdk och 
mina handledare på Konstfack.

Andra personer som jag inspirerats av är Linden 
Carter, Evelina Mohei, Otto von Busch, Sara 
Kristoffersson, Sara Granér och mina skolkamrater, 
som jag pratat med eller lyssnat på.

Här är olika arkiv, böcker, artiklar, radioprogram och 
filmer som jag har använt mig av i arbetet:

Arkiv:
International Institute of Social History, Amsterdam. 
https://iisg.amsterdam/en/search?search=

Labadie Collection, University of Michigan Library. 
https://www.lib.umich.edu/labadie-collection/
labadie-collection-digital-collections

Böcker:
Ambjörnsson, Fanny (2016). Vad är queer?. 
Stockholm: Natur och kultur.

Björk, Nina (2008). Fria själar: ideologi och verklighet 
hos Locke, Mill och Benedictsson. Diss. Göteborg : 
Göteborgs universitet

Björk, Nina (2012). Lyckliga i alla sina dagar: om 
pengars och människors värde. Stockholm: Wahlström 
& Widstrand

Björk, Nina (2016). Drömmen om det röda: Rosa 
Luxemburg, socialism, språk och kärlek. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand

Bladh, Mats (1995). Ekonomisk historia: Europa och 
Amerika 1500-1990. Lund: Studentlitteratur

Cervenka, Andreas (2017). Vad gör en bank?. 
Stockholm: Natur & Kultur

Cervenka, Andreas (2012). Vad är pengar?: allt du 
velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om. 
Stockholm: Natur & Kultur

CrimethInc. (2004). Recipes for disaster: an anarchist 
cookbook. Crimethinc.

Ehrenberg, Johan & Ljunggren, Sten (2002). 
Ekonomihandboken. Stockholm: Leopard

Ericson, Eric & Bennysson, Anders (2009). Så 
fungerar samhället. Stockholm: Kartago

Gonczy, Anne Marie L. [Nichols, Dorothy M.] 
(1994[1961]). Modern money mechanics. USA: Federal 
Reserve Bank of Chicago

Fisher, Mark (2009). Capitalist realism: is there no 
alternative?. Winchester:  O Books

Graeber, David (2011). Debt: the first 5,000 years. 
Brooklyn, N.Y.: Melville House

Granér, Sara (2012). All I want for Christmas is 
planekonomi. Stockholm: Ordfront Galago

Granér, Sara (2015). Jag vill inte dö, jag vill bara inte 
leverera. Stockholm: Ordfront Galago

Harari, Yuval Noah (2014). Sapiens: a brief history of 
humankind. London: Harvill Secker

Hill, Gord (2012). The Anti-Capitalist Resistance 
Comic Book: From the WTO to the G20. Arsenal Pulp 
Press

The Institute for Precarious Consciousness (2014). 
We are all very anxious: six theses on anxiety and why 
it is effectively preventing militancy, and one possible 
strategy for overcoming it. CrimethInc.

Lakoff, George & Johnson, Mark (2003[1980]). 
Metaphors we live by. Chicago: The University of 
Chicago Press

Lindqvist, Sven (2011). Utrota varenda jävel. [Ny 
utg.] Stockholm: Månpocket

Modig, Maria (1987). Den nödvändiga olydnaden. 
[Ny utg.] Stockholm: Natur och kultur

Pater, Ruben (2016). The politics of design: a (not so) 
global manual for visual communication. Amsterdam: 
BIS Publishers

Paulsen, Roland (2016). Vi bara lyder: en berättelse om 
Arbetsförmedlingen. [Ny utg.] Stockholm: Atlas

Proudhon, Pierre-Joseph (1994). What is property?. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press

Strömquist, Liv (2016). Uppgång och fall. Stockholm: 
Galago



Ståhl, Margareta (1999). Vår fana röd till färgen: 
fanor som medium för visuell kommunikation under 
arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram till 1890. 
Diss. Linköping : Univ.

Tengroth, Stellan (2010). Tillväxt till döds. Göteborg: 
Stellan Tengroth

Uddenfeldt, Therese (2016). Gratislunchen: eller varför 
det är så svårt att förstå att allt har ett slut. Stockholm: 
Albert Bonniers förlag

Artiklar:
Asker, Anna (2015). Skolade att känna oss duktiga 
om vi gör rea-köp. Dagens Nyheter. 7 juli. https://
www.svd.se/malmedveten-fostran-for-att-gora-
svensken-sparsam (Hämtad 2018)

Björk, Nina (2017). Nina Björk: Ordet ”utlämnad” 
har ekat inom mig den här hösten. Dagens Nyheter. 
17 december. https://www.dn.se/kultur-noje/nina-
bjork-ordet-utlamnad-har-ekat-inom-mig-den-har-
hosten/ (Hämtad december 2018)

Chibana, Nayomi (2016). Visual Metaphors: 20 
Creative Ads and What You Can Learn From Them. 
https://visme.co/blog/visual-metaphors-examples/ 
(Hämtad 13 mars 2018)

Fahl, Hanna (2015). Den stora pengafabriken i 
Norrbotten. Dagens Nyheter. 13 februari. https://
www.dn.se/ekonomi/den-stora-pengafabriken-i-
norrbotten/ (Hämtad 18 oktober 2018)

Fahl, Hanna (2015). Satir och simpla ordvitsar i Sara 
Granérs värld. Dagens Nyheter. 12 december. https://
www.dn.se/kultur-noje/satir-och-simpla-ordvitsar-i-
sara-graners-varld/ (Hämtad 2018)

Hooker, Lucy (2014). The seven best metaphors for the 
economy. BBC News. 28 november. http://www.bbc.
com/news/business-30208476 (Hämtad 13 mars 
2018)

Holmberg, Jan (2013). Natten är inte längre dagen 
mor. Dagens Nyheter. 21 augusti. https://www.dn.se/
kultur-noje/kulturdebatt/natten-ar-inte-langre-
dagens-mor/ (Hämtad 18 januari 2017)

Ismaïl, Agri (2017). Vem har rätt till pengar?. 
Tidningen Arbetaren. 16 juni.
https://www.arbetaren.se/2017/06/16/vem-har-ratt-
till-pengar/ (Hämtad 2018)

Krieger, Nancy (2008). Ladders, pyramids and 
champagne: the iconography of health inequalities. 
Journal of Epidemiology & Community Health. 62: 
1098-1104 

Nyman, Mats (2017). Vad är pengar - egentligen?. 
Handelsbanken. 22 december. https://borsrum.
handelsbanken.se/Borsflodet/ Blogginlagg/Mats-
Nyman/Vad-ar-pengar--egentligen/ (Hämtad 18 
oktober 2018)

Riksbanken (2015). Vad är pengar?. Riksbanken. 
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/
riksbanken-play/2015/vad-ar-pengar/ (Hämtad 
2018)

Svenska Dagbladet (2011). Så gör man pengar. 
Svenska Dagbladet. 30 september. https://www.svd.
se/sa-gor-man-pengar (Hämtad 12 augusti 2018)

Från Glänta: pengar (2016). 3-4:
Dahlberg, Göran. Inledning. s 2-3

Fleischer, Rasmus. Kan pengar fördelas?. s 37-44

Ismaïl, Agri. Staten och högfrekvenskapitalet. s 4-23  

Rojet, Rebecca. Moderna pengar för dummies. s 24-28

Tsivopoulos, Stefanos. Alternativa valutor. s 67-97

Från Wikipedia (2019):
Cash. https://en.wikipedia.org/wiki/Cash (Hämtad 
18 oktober 2018)

Fiatpengar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiatpengar 
(Hämtad 18 oktober 2018)

Fiat money. https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_
money (Hämtad 18 oktober 2018)

Kontanter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontanter 
(Hämtad 18 oktober 2018)

Money. https://en.wikipedia.org/wiki/Money 
(Hämtad 18 oktober 2018)

Pengar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pengar 
(Hämtad 18 oktober 2018)

Pyramid of Capitalist System. https://en.wikipedia.
org/wiki/Pyramid_of_Capitalist_System (Hämtad 
2017)



Radio och poddar:
Bildningsbyrån (2015). Alternativa banksystem. 
Sveriges Utbildningsradio. https://urskola.se/
Produkter/186749-Bildningsbyran-finans-
Alternativa-banksystem

Bildningsbyrån (2015). Evig tillväxt?. 
Sveriges Utbildningsradio. https://urskola.se/
Produkter/186747-Bildningsbyran-finans-Evig-
tillvaxt

Bildningsbyrån (2015). Penningpolitik. 
Sveriges Utbildningsradio. https://urskola.se/
Produkter/186852-Bildningsbyran-finans-
Penningpolitik

Bildningsbyrån (2015). Vad är finansmarknaden?. 
Sveriges Utbildningsradio. https://urskola.se/
Produkter/186740-Bildningsbyran-finans-Vad-ar-
finansmarknaden

Bildningsbyrån (2015). Varför räddas bankerna?. 
Sveriges Utbildningsradio. https://urskola.se/
Produkter/186746-Bildningsbyran-finans-Varfor-
raddas-bankerna

Konst som motstånd (2017). Sara Granér. Stora 
Teatern. 2 oktober. https://poddtoppen.se/
podcast/970531971/stora-teatern/konst-som-
motstand-sara-graner-171002

Kropp & Själ (2018). Optimeringsrevolten. Sveriges 
Radio, P1. 2 oktober. https://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/1158503?programid=1272

Kulturradion: K1/K2 (2012). Förklara kapitalismen 
för mig 1. Sveriges Radio, P1. 30 maj. https://
sverigesradio.se/avsnitt/46344

Kulturradion: K1/K2 (2012). Förklara kapitalismen 
för mig 2. Sveriges Radio, P1. 6 juni. https://
sverigesradio.se/avsnitt/46150

Kulturreportaget i P1 (2016). Nina Björk om 
Rosa Luxemburg och en röd dröm. Sveriges Radio, 
P1. 22 september. https://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/795664?programid=767

Morgonpasset i P3 - Gästen (2017). Allt om 
fenomenet ”bore-out” - Roland Paulsen. Sveriges 
Radio, P3. 15 maj. https://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/902714?programid=4765

Människor och tro (2008). Kapitalismen som religion. 
Sveriges Radio, P1. 3 oktober. https://sverigesradio.
se/sida/avsnitt/87643?programid=416

OBS (2016). Ingen undkommer ekonomin. Sveriges 
Radio, P1. 11 april. https://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/716132?programid=503

Psyket (2018). Hur hänger pengar och psykisk ohälsa 
ihop?. Sveriges Radio, P3. 25 februari. https://
sverigesradio.se/avsnitt/1038060

Söndagsintervjun (2018). Nina Björk - om 
skitdrömmar, konflikträdsla och hyckleri. Sveriges 
Radio P1. 28 januari. https://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/1025161?programid=4772

Filmer:
Curtis, Adam (2016). HyperNormalisation. United 
Kingdom: BBC

Fiennes, Sophie & Žižek, Slavoj (2012). The Pervert’s 
Guide to Ideology. United Kingdom: P Guide 
Productions, Zeitgeist Films





Samlade bilder som skildrar arbetets bakgrund.
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Fler exempel på parafraser av den kapitalistiska pyramiden. 

Övre raden t.v.: Die Pyramide der Unterdrückung (1972), ur International 
Institute of Social History:s samling, Amsterdam.

Övre raden mitten: Undertrykkelsens pyramide (ca. 1976), Claus Deleuran, ur 
International Institute of Social History:s samling, Amsterdam. 

Övre raden t.h.: ur International Institute of Social History:s samling, 
Amsterdam.

Nedre raden t.v.: wapiti.se & prole.info. 
Nedre raden mitten: Smygkommunistiska pk-vänsterpyramiden, Pontus 

Lundkvist.  
Nedre raden t.h.: Tidningen Brand (1906).





Fler exempel på bilder som illustrerar maktförhållanden och -strukturer. 

Övre raden t.v.: The Last Strike (1912), Nedeljkovich Brashich & Kuharich, ur 
Labadie Collection, University of Michigan Library.
Övre raden mitten: Tantal, ur Lumea Nouă Ştiinţifică şi Literară (1895).
Nedre raden denna s. och följande s. t.v.: ur The One Big Union Monthly (1919), 
Industrial Workers of the World.
Nedre raden följande s. t.h.: ur William Morris - Mer än blommiga tapeter 
(2018), Millesgården, Stockholm.







Fler exempel på bilder som uppmuntrar till aktion 
och när bilden av ett starkt kollektiv. 

Föregående s. t.v. övre raden: ur International Institute 
of Social History:s samling, Amsterdam (1964). 
Föregående s. t.v. nedre raden: Wake Up And Join The 
I.W.W. (ca. 1910), Everett, Industrial Workers of the 
World.
Föregående s. t.h. mitten: ur The One Big Union 
Monthly (1919), Industrial Workers of the World.
Föregående s. t.h. nedre raden: Industrial Workers of 
the World. 
T.h.: Ur 100% kamp – Sveriges historia (2018), 
Historiska museet, Stockholm.
Nedan t.h.: Workers of the World Unite (1943), 
Socialist Labor Party.



Fler exempel på bilder som visualiserar den utopi som aktionen ska leda till.

Övre raden t.v.: International Solidarity of Labour (1889), Walter Crane.
Övre raden t.h.: A Survival Gathering: An Anarchist Unconvention (1988), ur 

Labadie Collection, University of Michigan Library.
Nedre raden t.v.: A Garland for May Day (1895), Walter Crane.

Nedre raden mitten: William Morris, ur William Morris - Mer än blommiga 
tapeter (2018), Millesgården, Stockholm.

Nedre raden t.h.: Upp till möte! (1927), Arbetarnes Tryckeri, Stockholm, ur 
International Institute of Social History:s samling, Amsterdam.





Sammanställning av research kring pyramidformen, i form av 
bildberättande.





Fler exempel på hur ekonomi beskrivs visuellt.





Nedan: angående metod: anteckningar från Adam Bergholms workshop Hacking Sponsorship på Konstfack 22 november 2018.

Följande s.: fler exempel på inspiration för teknik, verktyg och uttryck.







Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Research och inspiration rörande komposition och layout - här allt på 
samma gång till skillnad från sekvensiellt berättande.

Föregående s.: Nordiska museet, Stockholm, Folkkonst (2019).
T.h.: Historiska museet, Stockholm (2019).
Nedan: ur min skissbok.



Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Undersökande skisser på komposition och layout för förhållande mellan bild 
och text i sekvensiellt berättande och bildberättande.







Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Föregående s. och t.v.: anteckningar för undersökande av 
serieberättande.
Nedan: skiss på inledning och kompsition i sekvensiellt 
berättande.



Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skiss på språklig ton för berättelse.







Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skisser på sekvensiellt berättande.



Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skisser på sekvensiellt berättande.







Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skisser på format för linjärt berättande.

T.v.: bokformat.
Nedan: format av tvättrådsetikett.





Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skiss på att luckra upp läsordningen, texten leder läsaren. Tänkt i planschformat.



Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skiss på att luckra upp läsordningen, texten leder läsaren. Tänkt i planschformat.





Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skiss på att luckra upp läsordningen. Allt läses samtidigt eller i vilken 
ordning som helst. Tänkt i planschformat.





Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skiss på att luckra upp läsordningen. Bilden illustrerar ett system 
av förhållanden och kan därför läsas i vilken ordning som helst. 
Tänkt i planschformat.





Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skisser på parafraser på arkivbilder. En bild med text. Tänkta 
som planscher.



tänkt som plansch, ingen sekvens, en bild över hela ytan
luckra upp läsordningen, sek



Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

T.v. och nedan: en bild med text.
T.h.: sekvensiellt, icke-linjärt berättande utan text, 
sekvenserna kan läsas i vilken ordning som helst.





Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

En bild utan text.





Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Samling av ord och fraser att använda ihop med bilder.





Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Ord och fraser ihop med bilder. Foto från How Money is Made & Printed - HD (https://www.youtube.com/
watch?v=fnACUyB5NNQ)







Fler bilder kring undersökande av visuell kommunikation.

Skiss på fraser ihop med bild - teckning eller foto.



Dokumentation av metoder för att arbeta fysiskt med längre text och 
formulera ordning, sekvenser och flöden genom att skriva ut, anteckna, 
klippa, sortera och montera - egna anteckningar och tagen text.







Dokumentation av metoder för att arbeta fysiskt med längre text 
för att formulera ordning, sekvenser och flöden genom att skriva ut, 
anteckna, klippa, sortera och montera - egna anteckningar och tagen 
text, egna foton och illustrationer och tagna bilder.



Dokumentation av metoder för att arbeta fysiskt med längre text för att 
formulera ordning, sekvenser och flöden genom att skriva ut, anteckna, klippa, 
sortera och montera.

Här skiss av en serie om hur nya pengar skapas, med tagen text och egna 
illustrationer.





Test av metod för att arbeta med tagen text, med tillhörande inpirationsbild, 
och kombinera texten med egna anteckningar och illustrationer.





Exempel på att arbeta fysiskt med längre text och formulera ordning, sekvenser och flöden genom att skriva ut, antecka, stryka över, klipppa, sortera och montera.

Här revidering av projektplan hösten 2018.







Exempel på att arbeta fysiskt med längre text - liksom en större 
mängd bilder - och formulera ordning, sekvenser och flöden genom 
att skriva ut, anteckna, klippa, sortera och montera.

V. s.: formulering av manus och förberedelse av slutpresentation i 
december 2018.
H.s.: dokumentation av urvalsprocessen för vilka bilder som skulle 
presenteras i vårutställningen.



Verk som inte presenterades på vårutställningen.





Dokumentation av process inför vårutställningen. Skiss av kompisition med inspiration från bl.a. Nordiska museet och Historiska museet där bildberättandet är 
ickelinjärt och allt visas på samma gång i samma bild.

Övre raden t.v.: handledning med klasskamrater kring hängning.
Övre raden mitten och t.h.: förberedelse inför skissutställningen.
Nedre raden: digital skiss av hängning i vårutställningen.




