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1. Idé

There will be no printed catalogue for 2009. 
Together with professors group we considered very carefully about this and came to the conclusion 
that we do only web format. Since printed catalogue push the deadlines too early and most of the 
students even haven’t started the projects, which make texts and images in the catalogue often ir-
relevant. Also due to type of work is shifting to more site specific, text based, performance, moving 
images which make also difficult to create material beforehand.

Vi har arbetat med ett gemensamt masterprojekt på institutionen för Grafisk Design & Illustration.

Vårt projekt bygger på att generera idéer, där vi använder lek- och lustbetonade workshops som en 
metod för kreativt skapande.

Som en del av vårt projekt sammanställer vi en katalog över idéerna, tänkt att fungera som en idé-
bank. Eftersom det inte trycks någon officiell utställningskatalog på Konstfack i år vill vi lansera 
denna idékatalog som “den officiella utställningkatalogen”. Med hjälp av vår workshop-metod ska-
par vi 40-60 “masterprojekt” på sju av Konstfacks institutioner, utifrån idéen att man efter en konst-
närlig utbildning kan applicera sin kreativitet på olika discipliner.

Katalogen är viktig för att kunna presentera och jämföra våra projekt på lika villkor som de äkta 
masterprojekten. Denna jämförelse gör det möjligt för oss att väcka frågor som rör kvalitet och 
värde i ett projekt, i relation till besökarens upplevelse av nyssnämnda. Kommer man kunna skilja 
ett textilprojekt av en masterstudent på T, från ett textilprojekt av två masterstudenter på GD&I?

För att ta ansvar för de frågor som väcks kring värden och kvaliteter i ett projekt samt frågor som 
rör interdisciplinäritet och kreativitet har vi engagerat följande skribenter:

Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet har bidragit med 
en text om kvalitet och kvantitet. Ronald Jones, professor på IS, Konstfack skriver på temat “Vad 
är interdisciplinäritet”, Louise Mazanti, även hon professor på IS skriver om “Vad gör en idé värd 
något?”. Skribenten Hannes Rydell skriver om “Vad är kreativitet?”. Lars Strannegård, professor i 
företagsekonomi vid Uppsala Universitet, skriver en text om kvalitet ur ett autencitetsperspektiv. Vi 
har även med en text av Walter de Maria som heter “Meaningless Work” samt en text om att frikop-
pla sin analytiska sida under skapandet av surrealisten André Breton. 

Vårt mål har varit att ha en rolig process med mycket “göra” och mindre “grubbla”. Förhoppningen 
är att projektet till en början skall gå helt obemärkt förbi men överraska och väcka uppmärksamhet 
hos de personer som upptäcker att det inte är den officiella katalogen.



2. Research och metod

Vår research har blivit att, vid tillfällen, titta i gamla utställningskataloger. Hela idén bygger dock på 
att just göra mycket. Att läsa in sig på ett ämne på djupet har inte funnits med som element i detta 
projekt. Givetvis har vi när vi har skrivit projektbeskrivningarna gjort en snabb research på relevan-
ta delar för att kunna skriva någorlunda trovärdigt. 

Vår metod vad gäller idéskapandet har grundat sig i språket. Vi har skrivit ned inspirationsord på 
lappar som vi sedan har dragit tre i taget. De kombinationer av ord som då uppstår har varit helt 
slumpmässiga och fungerat som utgångspunk för den diskussion som sedan följt där vi försökt “spå-
na fram” ett masterprojekt. Orden har varit kategoriserade som teman, material, produkter, institu-
tioner, x-faktorer, begränsningar osv. Lapparna har även kommit att innehålla metoder eller dylikt.
Mot slutet sammanställde vi de projekt vi hade från varje institution och utgick från vilken typ av 
projekt som saknades för att institutionen skulle bli “komplett” när vi spånade. Detta bidrog också 
till en begränsning och ersatte någon av de lappar vi annars skulle ha dragit. 

Vi har försökt utnyttja att vi är två personer genom att fördela ansvar så gott det går. När vi har kom-
mit på vilka masterprojekt vi skall göra är det en av oss som fått huvudansvaret att ta ett foto, skriva 
en beskrivning samt hitta på ett person- samt projektnamn. Vi har kontinuerligt gett varandra kom-
mentarer på allt arbete.

Katalogdesignen har vi arbetat med parallellt under tiden för projektskapandet. Under en “orginal-
arvecka” har vi sedan sammanställt den.

Vi valde att köpa domänen konstfack.info eftersom det skulle underlätta emejlhanteringen enormt 
att ha en catch-all på allt som skickades till @konstfack.info När vi väl hade hemsidan valde vi att 
faktiskt låta katalogen finnas digitalt på nätet också. Eftersom adressen skulle förekomma i katalo-
gen kändes det som att vi var tvungna att följa upp med en hemsida också. På sikt var det tänkt att 
hemsidan skulle fungera som ett forum för diskussion efter utställningen också, när fiktionen blev 
avslöjad. Ganska snart kontaktade vi Pronto Communicaitons för ett samtal kring hur vi skulle få 
spridning på sidan på nätet. De kom med ett antal konkreta tips på hur vi kunde bygga in funktioner 
för att få spridning men kom även med förslaget att vi skulle förbereda ett statement så att vi hade 
det klart när pressen skulle börja undra. Senare fick vi av Pronto listor på designbloggar att kontakta 
för att få spridning på materialet. När vi gick ifrån det mötet kommer jag ihåg att vi tyckte det var 
helt sjukt att det var vi och inte Alexis och Cuong som satt där. Vi gjorde ju faktiskt inte utställn-
ingsformen utan skulle egentligen bara få spridning på vårt eget verk. Att Konstfack lägger energin 
på att screentrycka 600 unika affischer kändes ganska synd och bakåtsträvande i sammanhanget. Det 
finns väl något värde i att göra det också även om det kanske inte är det bästa sättet att göra reklam 
för sina studenter. Vi startade ett facebook-event för hela utställningen så att vi skulle äga den ka-
nalen. Givetvis fick vårt event överlägset flest besökare och blev därmed “det officiella”. Ingenting i 
eventet var felaktigt men vi hade där möjlighet att nå ut till en stor grupp som skulle besöka utställ-
ningen, göra reklam för konstfack.info eller katalogen.



3.Process

Bakgrund
Min bakgrund har varit att jag gjort hela min masterutbildning med utgångspunkt i att jag velat göra 
både mer grafisk form och mer reklam. Det har på något sätt blivit så att jag har gjort en hel del 
böcker. Det jag saknade i mappen inför masterprojektet var någonting mer “reklamigt” – inte en till 
bok. För mig har det också varit viktigt att göra en utställning som besökarna kan ta till sig. Efter 
alla år i en kreativ utbildning har det blivit att man tänker så mycket. Jag har insett att jag tycker det 
enormt roligt att att skapa snabbt och fysiskt – i workshop. Under hösten pratade jag med Johan om 
detta och beslutade gemensamt att vi skulle göra självinitierade workshops som en start på master-
projektsperioden, Vid det laget visste vi inte alls att vi skulle jobba ihop. Vi genomförde ett antal 
workshops utan att ha en aning om vad vi skulle ha dem till. De var lustfyllda och enormt befriande 
att genomföra. Jag presenterade ett papper för Joanna och Hans under ett möte angående mitt mas-

terprojekt där det stod saker som FÄRG, “inte en bok”, “inte ett typsnitt”, utställningsmässigt, “för 
folk”, idé (lagom invecklad). 
Idén
Tiden gick och varken Johan eller jag hade inkommit med något förslag till Joanna eller Hans om 
vårt masterprojekt. Vi blev kallade till ett gemensamt möte för att prata om vad vi skulle göra. Vi 
berättade om våra workshops och hur lustfyllt det var. När vi pratade om att det inte skulle tryckas 
en utställningskatalog så frågade Joanna om vi inte ville göra den som examensprojekt. Då insåg vi 
att vi skulle kunna göra den samt fylla den själva med våra endagsworkshops. Tanken var kittlande. 
Vi bestämde oss för att lista för- och nackdelar. Projektet förenade många idéer som vi har haft om 
vårt masterarbete. Vi hade tidigare diskuterat parasittema, lögntema, workshops (att göra), många 
småprojekt, samarbete osv.

Man kan se det som att projektet har två nivåer. På en basal nivå är det ett projekt som handlar om 
att hitta på många små roliga, smarta eller fina idéer. Dessa idéer kommer kunna tala till vem som 
helst. En besökare som inte har ett intresse av fördjupning kan se en samling idéer som hon lätt kan 
ta till sig. På denna nivå är hela projektet väldigt brett.

Den andra nivån är inte omedelbart synlig. Som besökare är den enda chansen att upptäcka den an-
dra nivån att inse att projekten på utställningen inte överensstämmer med projekten i katalogen. När 
man förstår att utställningskatalogen egentligen inte gäller för hela utställningen utan att den istäl-
let är ett av de utställda projekten, samt att hela innehållet i katalogen är fabricerat som del av detta 
projekt väcks andra frågor. Dessa frågor lämpar sig bättre för de som är intresserade av fördjupning. 
Eventuellt kommer vi att initiera ett antal personer i “nivå två” utöver de på skolan som redan fått 



projektet presenterat för sig. Det skulle kunna vara press- och branchfolk. Hur dessa skall initieras 
för att få bästa effekt har vi inte bestämt än. 

Projektfas 1
När vi beslutat oss för att genomföra det planerade vi förfarandet samt skrev projektbeskrivningen. 
Vi beslutade att göra 40-60 masterprojekt. Vid vårt första möte med Hans då vi bland annat pratade 
om att vi ville ha ett förord i katalogen från Ivar Björkman samt ställa ut projekt på andra institu-
tioner i utställningen blev han orolig att det skulle tas emot på fel sätt och att vi skulle trycka på att 
det var en undersökning. Från och med nu blev projektet “En undersökning i huruvida man efter en 
kreativ utbildning kan applicera sin kreativa process på vad som helst, oavsett disciplin”. Det var 
så vi presenterade det för Ivar Björkman, de masterklasser från de andra institutionerna samt Hans 
Isaksson (Curatorn). Vi pratade om det i termer som “om vi kan göra ett masterprojekt på en annan 
institution med samma kvalitet utan samma specialiserade utbildning på två dagar istället för tjugo 
veckor”.

Vi gjorde ut projekt efter projekt och märkte ganska snabbt att det tenderade att bli funktionella 
lösningar som var ganska “fiffiga”. Vi ville försöka bredda detta utan att behöva göra projekt som vi 
inte gillade själva.

Det tog ett tag innan vi hittade en handledare som passade och som hade möjlighet att ställa upp. 
Tillslut träffade vi Eric Ericsson på tips från Adam Bergholm (Adams). Samtalet med honom var 
enormt inspirerande såväl kreativt som organisatoriskt. Det första vi gjorde efter det mötet var att 
plocka fram vår “Preussiska disciplin” och göra en extremt detaljerad tidsplan. Han fick oss att öka 
skärpan på alla håll. 

“Det var kul att ses. Tror verkligen ert projekt kan bli bra. Men ni måste ge järnet och ha super 
fokus! Som sagt - ni får softa i sommar.”

Allt flöt på och vi hade ett solitt projekt att presentera på mitterminspresentationen. Vi trodde att vi 
hade tänkt på allt. 

Projektfas 2 (Mittermin)
Vi lade fram vårt projekt som den undersökning vi trodde det var – om kvalitet. Vi berättade om att 
vi inkluderat texter för att ta hand om dessa frågor. Reaktionerna var att det var för vattentätt och att 
den skaparlust vi utgick från hade gått förlorad i presentationen. Det kändes väldigt viktigt att inte 
glömma bort.

Den andra reaktionen som vi fick var en som vi stött på tidigare. Från min logg:

090305
Idag var det mid-term.
Vad är det som gör att folk blir provocerade av vårt arbete?
När vi har sagt att det är en undersökning om huruvida vi kan uppnå samma kvalitet med ett projekt 
som görs på 2 dagar som ett som görs på 20 veckor tycker folk att projektet är aggressivt. På vilket 
sätt är det det? Först och främst är det inte vi som bedömer om vi lyckats. Vi försöker ta reda på 
OM det går. Om vi lyckas vet vi inte men vårt mål är att man inte skall kunna skilja våra projekt 
från andras. Det är inte upp till oss att avgöra om vi har lyckats eller det är upp till var och en. 
Framför allt besökaren själv. När besökaren betraktar våra försök att göra projekt som skall smälta 
in kan 2 saker ske:

1. Besökaren kan inte avgöra att projektet är gjort på 2 dagar till skillnad från det som står bredvid 



som är gjort på 20 veckor.
Om vi lyckas, vad kan man då bli arg på? Om man nu vill lägga in en kvalitetsaspekt på det kan jag 
ändå inte förstå, att bli arg på alla som gör saker snabbare än en själv är bara absurt. Alla arbetar i 
olika takt.
Man kan tycka att man blir orättvist bedömd men det är inte vårt fel.

2. Besökaren ser direkt att vårt projekt inte ser ut som ett masterprojekt, utan som ett 2 dagar-
sprojekt. Om vi misslyckas med att smälta in, vad kan man då bli arg på? Då kan man ju bara kon-
statera att det syns att man själv har jobbat i 20 veckor. Då är man väl nöjd och kan bara beklaga 
vårt misslyckande.

Man kanske borde specificera vilken typ av undersökning det är också. Det är inte en undersökning 
om kvalitet generellt eller värdet av projekten egentligen. För det första är det snarare en under-
sökning om hur vi värderar saker i en examens- och utställningskontext eller hur en besökare har 
möjlighet att bedöma värdet av ett projekt. För en besökare, journalist eller kritiker finns bara det 
som man i utställningen kan se, känna, höra, läsa osv om projektet. Det är svårt att få inblick i alla 
steg i processen eller alla andra värden som kan ligga i ett projekt. Man får ingen inblick i proces-
sen eller andra värden i projektet typ: hur mycket man har utvecklats som person eller vad man 
lärt sig eller om man tyckt att det varit roligt eller skönt. Det kan också finnas andra värden som 
är omätbara eller som inte kommer fram i en utställningssituation. Eller för den delen i vad som 
presenteras på webben eller i en katalog. Värdet av projekten har vi aldrig sagt att vi kan jämföra.

Om folk så gärna vill se vårt projekt som en kritik så är den snarare mot att bedöma projekt utifrån 
de premisser som en utställning, katalog, web innebär. Eller så kan det vara en kritik mot att bedö-
ma projekt alls? Varför måste man mäta kvaliteten på projekten? Kan man ens mäta kvaliteten? 
Finns det inte bara subjektiva skalor i slutändan?

Vi skall sluta prata om vårt projekt som att det är ett test huruvida vi kan uppnå samma kvalitet som 
andra projekt. Vi skall börja prata om huruvida man kommer kunna urskilja ett projekt som är gjort 
på 2 dagar från resten. Om man inte kan det så kan det säga flera saker:
– Det är av lika hög “kvalitet” eller håller samma nivå. 
– Det är omöjligt att bedöma värdet av ett projekt i en utställningssituation.
– Värdet av ett projekt är irrelevant för en “konsument”. “Kvaliteten” är subjektiv.

Detta gjorde att min och Johans diskussioner handlade om värdet av ett projekt snarare än 
kvaliteten. Vi listade några värden i vårt projekt:

Projektfas 3 (Katalogen)
När alla projekt var gjorda så har vi sammanställt dem i en katalog. Här har vi försökt att göra det 
så trovärdigt som möjligt att projekten är gjorda av olika individer. Två viktiga beslut som vi fat-
tade under denna vecka som var väldigt bra var att dels rensa upp i “work in progress bilderna”, 
de svartvita extrabilderna, eftersom de till en början i stort sett uteslutande bestod av Google im-



ages och dels att vi skrev om texterna så att det inte i varje text stod stora ord som investigation, 
research, master thesis, exploring, questioning. Eftersom dessa masterprojekt inte finns tenderade vi 
att skriva dessa ord i varje beskrivning av dem – vilket gjorde att de kändes väldigt ängsliga, som att 
de försökte vara mer än de var (vilket ju är sant). Vad gäller WIP-bilderna så lät vi några projekt ha 
kvar dem medan vi försökte vara konsekventa med att ha samma “manér” för olika personer.

Att vi inte skyltar med att det är en utställningskatalog är även det för att det inte skall kännas för 
ängsligt, som om vi inte trodde på att det är det själva. 



4. Examination

När katalogen var färdig hade vi 1 backupvecka samt en vecka att förbereda presentationen. Att 
förbereda presentationen handlade mycket om att strukturera i det material vi hade att utgå ifrån. Vi 
listade allt vi skulle kunna prata om angående projektet och insåg ganska snabbt att vi skulle vara 
tvungna att skära bort enormt mycket om vi skulle hålla oss till tidsbegränsningen 40 minuter. Det 
fanns vissa faktorer som kom att påverka hur vår presentation skulle se ut mer än andra. Dels var det 
den kritik vi hade fått på mitterminspresentationen att det lustfyllda i vårt arbete inte hade förmed-
lats alls. Dels var det att vi, som med alla delar i vårt projekt, ville göra någonting mer än förväntat.

Vi lade upp presentationen som en saga. I ett antal kapitel men i två huvuddelar. I första delen 
pratade vi om att vi hade gjort en utställningskatalog så att åhörarna skulle tro att det verkligen var 
vårt arbete. I andra delen avslöjade vi att vi även hade skapat allt innehåll. I kapitelbeskriviningarna 
kunde åhörarna få ta del av vad som skulle hända där vi kunde leka med vad som var verkligt och 
overkligt. Åhörarna kunde till exempel få en förvarning om att någon skulle ha glömt att stänga av 
sin mobiltelefon under ett kapitel vilket avslutades med att en telefon ringde mitt i en mening under 
presentationen. För oss handlade det om att förklara vårt projekt med känslor eller illustrationer av 
ett tillstånd snarare än en skriven beskrivning.

De två viktigaste känslorna för oss att förmedla blev lust och “vad är på riktigt”?

Vi hade även gjort en film som visade vår katalogproduktionsvecka. Vi drog en vits. Vi hade repe-
terat vad vi skulle säga så att vi kunde det utantill. Generellt sett var det inte en konventionell pre-
sentation. 

William Easton
Vi hade enormt höga förväntningar på vår opponent. Vi hade förstått att han hade en gedigen mer-
itlista och kunde sin sak. Vi såg fram emot intressanta diskussioner. Innan presentationen hade vi 
tankar på att besöka honom. Det kanske var synd att vi inte gjorde det eftersom vi då kanske hade 
kunnat förmedla till honom vilka frågeställningar vi hade velat fokusera på under samtalet efter pre-
sentationen. Jag tänkte ta upp några punkter som William kritiserade under opponeringen. 

Den första punkten han kritiserade var att det var ett enormt internt projekt. Det kan man hålla med 
om om man ser till formen för det – en utställningskatalog. Om man ser till de frågor vi vill väcka 
eller prata om så tycker jag inte att det är internt. Det är universella och eviga frågor. Om man ser 
till många av de enskilda idéerna så är de relativt publika. Självklart kan man tycka att hela denna 
bransch är intern men om man talar till den gemene utställningsbesökaren eller den som överhuvud-
taget intresserar sig för konstnärliga projekt så är många av idéerna i katalogen ganska lättillgän-
gliga. 

Den andra punkten William kritiserade var trovärdigheten i projektet. Hans invändning var att när 
man går ut på nätet så försvinner illusionen av att dessa personer finns. Vårt projekt har dock aldrig 
handlat om att utveckla personer eller skapa fiktiva personer. Det var endast en nödvändig kon-
sekvens av arbetet. Om någon har tagits med så långt i den fiktiva världen för att sedan spräcka den 
på nätet eller avslöja bluffen är det inte något problem. Då kan frågorna om autencitet ta vid. Sedan 
kan det tilläggas att flera personer från vår katalog har utvecklats och fått egna liv på internet. Dels 
genom små filmer, dels genom uppmärksamheten i bloggvärlden, dels genom mejlkorrespondens, 
dels genom facebooksidor osv. När vi fick höra att han gjort ett projekt där han skapat fiktiva per-
soner med hjälp av andra konstnärer tog det udden av hans kommentar en aning. Då kändes det som 



att han mer pratade om hur han tyckte att vårt projekt borde vara (för att vara mer likt det han hade 
gjort) istället för vad det var. 

Att William tyckte att kopplingen mellan de artiklar vi valt att inkludera och arbetet vi har genom-
fört var svag eller svår är svårt att bemöta. Han tyckte att vi skulle skapa dem på samma sätt som vi 
skapade de andra projekten. De texterna är tänkta att fungera även (och kanske i synnerhet) när man 
känner till hela projektet. För att man skall ta dem på allvar är det nog viktigt att de inte är fejk utan 
faktiskt har tyngden från de skribenter som står bakom. Det var så klart smickrande att han tyckte 
att den metod vi hade använt var mer intressant än de artiklar vi inkluderat.

William kom även med icke konstruktiva kommentarer som till exempel att vi inte skrev särskilt 
bra. Det kändes som att han tyckte att det var roligt att spexa och ta plats själv. 

Han säger att vi är ute på tunn is när vi säger att man inte kan mäta kvalitet i en utställning. Givetvis 
kan man prata om kvalitet men det är inte det som är frågan. Frågan är hur man gör det och på vilka 
grunder. Och kvalitet för vem osv. Det hade varit spännande att ha en djupare diskussion om detta 
under opponeringen. Oundvikligen bedömer man kvalitet hela tiden, även i konstvärlden. 

William tyckte även att katalogen inte såg tillräckligt utflippad ut men faktum kvarstår att det är 
två studenter från GD&I som har gjort den. Det är omöjligt att veta hur den hade sett ut om det inte 
varit fejk. Säkert har det påverkat formen men på ett sätt som är obetydligt för trovärdigheten. 

Hans och Joanna
Den största kritiken vi fick från våra professorer var att vi inte presenterat vårt projekt på ett tillräck-
ligt pedagogiskt sätt. Det var väldigt tråkigt att vi inte fick möjlighet att komplettera med informa-
tion för att åhörarna skulle kunna “förstå vad vi gjort”. Många andra studenter bads efter sin presen-
tation att komplettera med att läsa ett stycke eller visa ytterligare bilder för att diskussionen skulle 
kunna bli tillräckligt djuplodande. Istället för att få frågan att komplettera med mer information fick 
vi kommentaren att “ingen kan ta ställning till vad vi gjort för att vi inte visat det idag”. När man 
som professor uttalar en sådan sak talar man om för åhörarna att de inte kan ta ställning – inte ens 
till det de faktiskt har förstått. Man tar kol på en eventuell diskussion. Detta var vi enormt besvikna 
över och kände oss orättvist behandlade.

Lust och spex är inte samma sak. Det är sant. Vi hade säkert kunnat förmedla lusten i projektet på 
många olika sätt – utan spex. Men att vårt projekt började med djup ångest över att vi inte hade 
något projekt är inte sant. Hela projektet har trots vissa dubier till en början varit enormt lätt och 
roligt. Det har varit mycket att göra men ångest har aldrig varit ett element. 

Vi fick positiv respons också. Som till exempel att vår process har varit mycket professionell och 
otroligt disciplinerad samt att många av projekten i katalogen är geniala. 

Att examinationen är en pedagogisk situation var aldrig någonting vi tvivlade på. Däremot har vi 
nog haft en annan tolkning av vad pedagogik kan vara. För mig personligen kan humor vara extremt 
effektivt som pedagogik. Att utveckla presentationsformen tycker jag också är viktigt i synnerhet på 
en skola som domineras av praktiskt orienterade personer. Inte enbart i examinationssituationen utan 
generellt. Det finns så många experter och intressanta projekt och personer som går totalt förlorade 
för att de inte kan “berätta” så att folk lyssnar. 



5. Resultat

Resultatet blev över förväntan på alla håll. Katalogen blev en liten men övertygande trycksak som mycket 
väl skulle kunna fungera som en officiell utställningskatalog. Den togs emot väl i utställningen. Verket pre-
senterades som en informationsdisk med Konstfack som avsändare. Ifrån denna disk såldes katalogen som 
om den vore den officiella. Bakom disken stod katalogen på display på ett antal långa trälister under en stor 
Konstfackslogotyp. På disken låg ett antal blädderexemplar som besökarna kunde titta i.

De verk som vi ställde ut i anslutning till respektive institution var Chronochromie – Coloured Time (in-
dustridesign), It Looks Neat (Textil), Dressing-room Story (Ädellab/Metal), Pyriform (Glas & Keramik), 
Woodwind (Konst). Dessa verk var inte de i katalogen som blev bäst eller var intressantast utan de som var 
smidigast att genomföra. I utställningen blev det tydligare att våra fiktiva projekt inte hade fått ta 20 veckor 
att genomföra. De blev ditställda i sista hand och fick ytor som kändes lite aparta. Jag tycker dock att det 
fungerade bra och att det var bra att de stod i anslutning till respektive institution. 

 Johans och mitt samarbete och organisation har fungerat klanderfritt. Det har varit mycket nyttigt att arbeta 
i par.

En insikt är hur min syn på idéer har utvecklats. Vi har med all säkerhet pratat om 15 idéer under diskussion-
erna av vilka vi valt 1 idé. Eftersom vi gjort ut 55 idéer har vi pratat om minst 825 idéer under processen. 
Jag har alltid arbetat konceptuellt och har tyckt att det är det som är mest intressant. Efter att ha genererat en 
sådan kvantitet av projekt har jag dock varit tvungen att revidera mina tankar kring detta.

Det blev enormt tydligt med tanke på materialet att se vilken typ av idéer jag uppskattar. Jag har fått en 
insikt om olika kategorier av idéer som jag inte haft innan. När jag har insett att antalet “typer av idéer” som 
vi har tyckt var kul är så få och begränsade så har jag tappat intresset för dem en aning. Jag har blivit enormt 
mycket mer intresserad av och fått en enormt mycket djupare förståelse för hantverk och estetik. Några typer 
av idéer:

Kombinationer
Att kombinera funktioner hos olika objekt för att skapa nya.
Tex: Lux, Insulating Compost Wall, Soft is the New Safe, Soft is the New Hard, Fifteen, Pyriform, Look 
Around – Loosen Up, Expandable Living, Hello, Good Morning

Huvudroll/Biroll
Att ta ett objekt som är oönskat eller normalt sett spelar “biroll” och ge det all uppmärksamhet.
Tex: Found and Filed–Konstfack 5 Jan-22 May 2009, Intuitive Elaboration, 1=1, Household Identities, 
Dressing-room Story

Ingenting
Att låta någonting finnas bara i ens fantasi genom att visa upp saker omkring
Tex: Erase (the Value of Objects), Nothing Equals the Sum of the Components

Dysfunktion
Dumma saker som är motsägelser. 
Tex: What About Swedish Norms, Greenhouse Effect, , Woodwind, Keeping by Spreading

Lego
Att använda en liten beståndsdel för att skapa nya helheter.
Tex: Donald–Another Story, Fifteen, Systemized Fashion

Gömda ting
Att öppet presentera någonting framför alla som de tror sig förstå – utan att de gör det.



Tex: Outside In, It Looks Neat, Vårt projekt

Reaktioner
När spridningen av hemsidan var gjord fanns det ingen anledning att tvivla på dess äkthet. Speciellt inte av 
internationella designbloggar. Vi hade lite problem med att kontakta svenska journalister direkt utan tyckte 
det var bättre att få det att läcka till Sverige via internationella bloggar. Hur som helst så skulle vissa av våra 
studenter få ganska mycket uppmärksamhet på internet. Mae Yokoyama och hennes halsband av solceller 
dök upp på massor av designbloggar under en period av vilka flera länkade till konstfack.info. Någonting 
som bidrog till att vår site kom högre i sökmotorerna. Tillslut fick Mae ett mejl från Fergies stylistteam som 
hade sett halsbandet på någon blogg. De tyckte att det skulle passa bra för Black Eyes Peas nya “high tech 
angle” och frågade om Mae kunde låna ut ett halsband.  Andra som fick utrymme var Karin Johansson och 
Vanja Staaf.

I utställningen har knappt någon anat oråd. Det finns ett fåtal som faktiskt har bläddrat i den och sedan insett 
att den inte stämmer med utställningen. Majoriteten har dock bara köpt katalogen och gått därifrån. Detta 
gäller troligtvis även Erica Treijs som i Svenska Dagbladet dagen efter utställningen faktiskt refererat till två 
av de fiktiva studenter som vi skapat. Faktumet att hon gick på det och skrev om vårt projekt på det sättet 
hade inte kunnat gynna oss bättre. Vår tes blev på något vis bekräftad och allas intresse ökade. I och med 
att Erica skrev om oss så har projektet blivit uppmärksammat av Rodeo, Dagens Media samt SR P3. Även 
Erica kände att hon var tvungen att kommentera sitt “misstag” i SvD någon dag efter. Projektet har även 
omnämnts i några bloggar. Alla som vi har stött på, inklusive Erica Treijs, har varit positiva. Vi har inte varit 
tvungna att konfrontera någon som varit besviken, upprörd eller missnöjd. Inga farhågor om att vårt verk 
skulle vara så provocerande uppfylldes. Medstudenter som besökare har uppskattat verket. Sedan är det säk-
ert så att det finns de som inte blir tillräckligt provocerade för att konfrontera oss men som ändå är besvikna.

Vi mejlade vårt statement till Erica Treijs för att hon skulle förstå hela projektet och inte bara tro att syftet 
var att lura journalister. Det mejlet har vi inte fått något svar på.

Bifogat på en CD finns även länkar till de bloggar där projektet blivit omnämnt på olika sätt samt en inspeln-
ing från radio där man pratar om projektet. 












