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 2 

 
Inledning. 
 
I mitt konstnärskap förhåller jag mig till speciella fenomen som upptar mitt engagemang och 
som jag relaterar till i mitt arbete. För mig har begreppen; Makt, Familj och Institution, varit 
särskilt viktiga och jag betraktar dem som mina huvudteman och har valt att skriva om dem i 
dessa grupperingar;  
 
Institution – Makt – Arkitektur 
Institution – Makt – Familj 
Makt – Teckning 
 
Jag kommer förklara närmare hur jag ser på dem och visa på hur de samverkar.  
Jag utgår från mitt konstnärskap och kommer beskriva hur det och min arbetsprocess ser ut 
samt beskriva tidigare verk och pågående examensarbete. I kapitlet om mina verk framgår det 
att tematiken jag nämnt ovan genomsyrat dem alla. 
Jag kommer ta upp sånt som betyder mycket för mig, och vad jag tar spjärn emot i tematik 
liksom i arbetsprocess. 
 
För mig handlar mitt arbete om att hitta den berättelse jag söker och låta mig föras genom 
konsten av mitt eget undersökande. Att utmana mina föreställningar och att låta dem möta det 
jag fascineras av. Med den frihet som gör det värt att ta reda på vart det leder. 
Att skapa ett sammanhang som låter mig lita på mina frågor och där jag visar dem för andra. 
Så här kan det också se ut. 
 
 
 
 
 
 
Intressen. 
 
Vad som är spännande för mig är hur saker är relaterade till varandra, vilken position de har 
till varandra. Den positionen påverkar hur vi läser eller upplever saker och andra människor. 
Som relationen mellan mig och en byggnad, eller relationen mellan mig och historia, eller 
relationer i en familj. I det här förhållandet, eller relationerna, ingår flera förhållningssätt och 
antaganden. 
Jag ser de här förhållandena som att de utgör varandras position, positionerna är som 
mellanrum och att det är i dessa mellanrum relationen utspelas. 
I mellanrummen kan det osagda ligga mellan människor, det som utgör förutsättningarna för 
relationen, förväntningarna på mig av en byggnad, eller förväntningar på beteenden. Allt det 
här ligger i mellanrummen. 
I verket House av Rachel Whitered där hon gjutit av alla ytor i ett hus så att hela materian blir 
synlig, med fönsterkarmar och allt som ett block, läser jag som ett sätt att synliggöra ytan som 
en eller flera familjer lever i. Hemmets yta. Hon gör den ytan materiell, ytan som är boendets 
förutsättning, och precis som en sådan yta tänker jag mig att mellanrummen mellan 
människor, som är deras förutsättning, skulle kunna vara materiella. Även om vi inte, när de 
saknar betong, ser dem. 
Makt är därför något ibland genomskinligt som finns överallt, i alla relationer och som alla är 
tvungna att förhålla sig till och ligger i dessa ovan nämnda mellanrum. Makt finns i språket 
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till exempel, och dikterar positioner mellan människor, precis som den finns i all övrig 
kommunikation. 
 
 
 
Det komplexa i sakers tillstånd är berättelsen om flera berättelser på samma gång, som kanske 
står i motsats till varandra, men som på det hela taget berättar något mycket närmare 
upplevelsen av verklighet. Till skillnad från komplexitet är logik snarare något jag brottas 
med. 
Pågåendet av parallella och samverkande världar och deras uppfattningar är ett konstant flöde. 
 
 
 
 
 
Institution – Makt – Arkitektur 
 
Institutionen som bild eller symbol för ordning och makt har fungerat för mig som ett sätt att 
visualisera och prata om den här makten, men att istället för att visa den osynlig som jag skrev 
tidigare, göra den överdrivet synlig. Att dra fram det teatrala och visa makten som massiv 
byggnad, för att kunna prata och formulera mig runt den. Visa på att institutionen som något 
opraktiskt men svårt att rucka på, något som förföljer en och som man måste förhålla sig till.  
Genom att överdriva, visa institutionen och makten som bild hamnar jag ofrånkomligt i en 
monumental arkitekturvärd, därför att arkitektur används just för att befästa makt och slå en 
hel omvärld med häpnad. Vilket på inga sätt är enbart ett historiskt fenomen. I den befintliga 
arkitekturvärlden är det teatrala och överdrivna högst levande och läser man makten genom 
detta, hela tiden på gränsen överdrivna, är den en enorm fåfänga som råder. Den är rolig. 
Den monumentala arkitekturen med palats, kyrkor, slott, bibliotek, universitet, banker, rådhus 
osv ger dessutom uttryck för en patriarkal struktur och maktordning. Den maktordningen, 
liksom andra, har använt arkitekturen för att befästa sig själv. Därför är den och dess 
förväntningar på sin publik intressanta. 
 
Josef Frank, arkitekt, möbel- och textildesigner 1885-1967, skriver i boken Arkitektur som 
symbol om detta med att befästa makt genom arkitektur; 
 
“Vad som emellertid alltid utmärker byggnader framför det skrivna ordet är att de är ett 
uttryck för makten, som kommer till tals redan genom storlek och omfång och som 
symboliseras genom dessa. Och målet är att uttrycka makt och att uppnå evigt liv.” 
                                                                                                                           
Och fortsätter längre in i boken; 
 
”Dödskulten gav den första impulsen till monumentalbyggnaden. Det gäller då inte att 
förlänga det eviga livet utan till och med hämta tillbaka den redan avlidne ur dödsriket.” 
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Ett gammalt fenomen? 
 
Jag upplever att samma fenomen finns i moderna byggnader som i de monumentalbyggnader 
från barocken, även om stilar kommit och gått och vi nu lever i ett helt annat typ av samhälle, 
finns samma drag kvar i modernistisk och postmodernistisk arkitektur. Det finns fortfarande 
en tydlig distans i arkitekturen som påverkar vårt beteende. Även om adressaten och syftet 
med byggnaden inte är lika tydligt nu som då, tycker jag att maktintresset finns där, det 
svulstiga och pompösa har fått ge vika för strama kuber. Kungen och guds närvaro har 
avlägsnat sig för andras förmån. Oslo och dess nya operahus1 är ett exempel på det, där ett 
nyrikt oljeland velat statuera just det samt att de värnar kulturen. Här finns i det pompösa 
paralleller till utvecklingen i Dubai. 
Jag vill understryka när jag talar om makt och arkitektur att jag inte menar att arkitekturen är 
maktens främsta medel och uttryckssätt, och att det inte ensamt är en bra termometer på makt 
idag, även om det har varit så. Jag menar snarast att makt finns i arkitekturen, maktstrukturer 
som är intresserade av att organisera även oss människor i dem och att byggnader med dessa 
strukturer påbjuder oss ett rollspel med en hierarki. Det är intressant ur ett enskilt perspektiv 
mellan en person och en byggnad såväl som en grupp människor och stadsplanering.  
 
Anca Petrescu, Ceausescus hovarkitekt i den rumänska diktaturen menar att; 
 
"Arkitekturen behöver makt och Makten behöver arkitektur."2 
 
En diktatur som inte ligger speciellt långt tillbaka i tiden. Även om det här nu berör diktatur 
och är ett extremt exempel finns samma maktförhållanden fast på mindre nivå i annan 
arkitektur. 
 
 
 
 
 
Institution – Makt – Familj. 
 
Institutionen kan också vara en familj, familjens goda borg, och jag har utgått från min egen 
familj som en institution. En enhet.  
Alla förhåller sig till konceptet familj som en utgångspunkt för det allmänmänskliga.  
 
I synen på familjen som Institution delar uppenbarligen även kristdemokraterna den 
uppfattningen; 

”Familjen som institution har överlevt historiens olika skiftningar, varken krig eller totalitära 
diktaturer har kunnat utplåna den. Familjen finns därför att vi som människor behöver den.” 

                                                                                                Från Kristdemokraternas hemsida 

 
I mitt examensarbete, undersöker jag hur min mammas familj förhållit sig till Kriminalvården 
som institution eftersom levt där och min morfar arbetat där. Hur Institutionen Familj 
samverkat och förhållit sig till Institutionen Kriminalvården och tvärtom. 
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I mitt gestaltandet av familjen, i teckning, finns en slags psykologisk stämning med, och är 
berättelser om ett tillstånd. Stämningen kan vara tryckt, hotfull och tyst. Eller mer aggressiv 
och basunernade, på väg till upplösning. 
 

 

 
Makt – Teckning. 
 
I tecknandet har det varit påtagligt att jag genom storlek och uttryck också försökt ta makt. 
Att vända positionen i det jag behandlar och också visa på att det är såhär man gör, och att jag 
kan göra det. Att ta makt som att ta tillbaka makt och samtidigt visa på hur de strukturerna ser 
ut. 
I detta har framförallt storlek och kompositioner varit avgörande hjälpmedel. 
De har varit mitt svar som ironi, belysning och påvisning av de maktstrukturer som cirkulerar 
runt där ute, utanför teckningarna. 
 
 
 
 
 
Mod. 
 
Jag utmanar mig själv så att jag hamnar i situationer där jag i verk påstår eller gör saker jag 
inte vågar. Den utmaningen är spännande, det är själva resan som om något har möjlighet att 
flytta fram positionerna och erövra ny mark. Inte som något slags machoidé eller 
självändamål, utan för att jag dras till det jag undviker och har svårt att beskriva. Ämnen som 
kommer nära och behandlar mitt eget liv. Ofta är det en slags kamp med mig själv som är 
jobbig men viktig och som gör det meningsfullt, som öppnar nya rum att verka i. 
Jag undrar vad som händer när man gör eller vidrör det där man inte vågar. Jag har upplevt 
det själv i verk, och förundrats över både vad som sker i den processen men också efteråt. 
Vad är det som tar vid när man vågat det man inte vågar? 
Är tiden som kommer efteråt någon slags vila? 
Jag vet i efterhand att det arbete jag syftar på med tiden också blev grunden till allt jag gör 
idag. De formuleringar jag gjorde då är numera vedertagna ”begrepp” jag använder. 
 
 
 
 
 
Konstnärlig metod. 
 
Jag arbetar intuitivt. Ämnen och idéer kommer till mig, eller intressen väcks på otippade 
ställen, saker jag äcklas av är ibland det mest fascinerande. Jag kan då inte släppa dem även 
om jag inte riktigt vet varför de plötsligt blivit så viktiga. Att hitta ett nyvunnet ämne eller 
fascination kan gå fort, något som jag måste undersöka vidare, som jag inte kan släppa. Sen 
kan arbetet med ämnet eller temat hålla i sig länge, i flera år och bli många verk. Genom 
arbetet hittar jag nya fält och kan koppla ihop det med andra saker jag hittar eller har med mig 
sen tidigare. I princip alltid förstår jag i efterhand varför jag ”intuitivt” intresserat mig för just 
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de sakerna, sällan är det en slump. Det är häftigt att inse att saker som till synes ligger långt 
ifrån en ligger förvånansvärt nära.  
Genom bearbetning av det som först bara varit en fascination uppstår ny kunskap. 
Det intuitiva innebär att släppa kontroll och vara sökande. När jag är mitt uppe i den delen av 
processen är det mina erfarenheter från tidigare arbeten som får mig att lita till övertygelsen 
även om jag inte alltid vet hur arbetet ser ut när det är klart. 
Jag skriver och kartlägger nästan alltid mitt förhållande till de ämnen jag hittat, eller de 
problem jag bearbetar, med tankekartor. Då kommer jag in baklänges i det jag annars inte 
skulle ha formulerat, och jag kan på ett ganska förutsättningslöst sätt tänka och bena i vad 
som är mina frågeställningar. Det är ett av de bästa hjälpmedlen jag har och det känns 
lustfyllt. 
Tankerkartorna blir oftast vackra i sig själva och fungerar även som teckningar. Ibland ingår 
de också i verken. 
Under skrivandet av dem kommer alltid olika komplexa saker upp, det blir uppenbart att 
tankarnas ingångar till ämnet leds in från många håll, och att det finns mer än ett sätt att tolka 
dem på. De olika tolkningsmöjligheterna gör det komplext. Det komplexa kan också handla 
om hur upplevelsen av verkligheten och själva verkligheten korresponderar, detta kan bli 
tydligare med hjälp av tankekartorna. Jag tycker det är intressant med tolkningar och 
tolkningsföreträden, det finns sällan ett rätt sätt att läsa något på, utan flera 
tolkningsmöjligheter. Precis som man kan läsa verk på olika sätt blir det med tankekartornas 
hjälp tydligt att jag har fler än en ingång till ett ämne jag jobbar runt, däri väljer vilken 
berättelse jag vill berätta. 
 
Sedan samlar jag material, information, tecknar, skriver, fotograferar eller läser. 
När jag samlat så mycket material då jag antingen vet att jag hittat det jag sökt eller fått ihop 
så mycket att det lägger till och förändrar utgångspunkten stannar jag samlandet och försöker 
göra en översikt på nytt. 
Vad har jag hittat? 
Vad säger det jag fått ihop? 
Vad var det jag sökte? 
Det blir nya tankekartor och nytt skrivande, ofta ställer materialet frågor till mig och det blir 
andra frågor att ta ställning till. Kanske har jag sökt på fel ställen. Det är här det också är 
viktigt att ta tag i den röda tråd som fanns från början, det är det som får leda mig vidare i att 
välja bort material eller leta nytt. 
Sen kan jag släppa det kartläggande och gå in i det intuitiva igen. Kartläggningen gör att jag 
då har en ganska bra bas att jobba från. Det är det associativa i tankekartorna som är nyckeln, 
att de gör intuitionen visuell. 
Det här processartade sättet att jobba på, och att låta det få ta tid är viktigt. Det är i processen 
gör det möjligt att byta riktning och omvärdera saker. Tiden kan vara viktig för att jag ska 
hinna följa en ide och inte ge den en slutgiltig form för fort. 
 
Andras ögon är också en sådan hjälp, samtal ger perspektiv och det är bra att höra andras 
tankar och uppfattningar om det jag gör. Om det där jag själv är så upptagen av 
överhuvudtaget går fram till betraktaren. 
Det är också skönt att bli peppad, speciellt då man tvivlar, eller när någon hindrar en ifall man 
skulle få för sig att vilja radera nerven i verket, den allt bygger på som är så viktig. 
Den som bär allt det man egentligen vill berätta. 
 
Den här arbetsmetoden arbetar jag med oavsett vilket medium jag än sen väljer. 
Jag har jobbat med måleri, installation, foto, text och teckning. 
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Teckningen har på något vis blivit en viktigare form än de andra. Det är en kombination av 
det visuella och det performativa, att det så tydligt är spår från mig, och att jag valt ett format 
som gör att kroppen står i ett relaterande förhållande. 
Med det visuella menar jag att teckning för mig är väldigt vackert, det har ett sådant register 
att skapa stämningar med, det är så finkänsligt eller ibland så okänsligt. Framförallt eftersom 
man kan lägga bilder på varandra, och skapa nya rum, rum som kanske inte finns i 
verkligheten, men som definitivt känns i verkligheten. 
I de rummen är det lättare att prata om fenomen och konstruktioner än vad det är i faktiska 
avbildningar. 
Det expressiva i teckningen är det som fångar min uppmärksamhet. Att jag ser alla streck i 
mina teckningar, hur jag hållit pennan, och papprena som bågnar inför trycket om jag tecknat 
mycket bestämt. Att det till slut ser ut som att något tryckt sig mot pappret väldigt hårt, eller 
kommer ut från andra sidan, genom teckningen. Det är ett temperament jag är ute efter, något 
som inte bara är tamt och tyst, som teckningar brukar vara. Jag tycker om när dom är rasande. 
Temperamentet är den röst jag vill ska sjunga teckningen. 
Jag tänker mig det ofta som musik eller kanske snarare som ljud, att det rymmer sig orkestrar 
och rytmer i bilderna och att kompositionerna och strecken är mitt sätt att plocka bland ljuden. 
Framförallt är det en känsla jag vill förmedla. Jag är ute efter att väcka betraktaren med känsla 
snarare än tanke. 
Det intensiva i tecknandet ger en ”köttig” känsla som jag gillar. Jag vill förena kropp och 
tanke i tecknandet genom att kombinera kroppen och en nära känsla i min teckningsstil med 
tanken, vad teckningen handlar om och berättelsen bakom syftar till. 
Det här är viktigt då jag ofta upplever att teckning representerar tankens verksamhet, som 
kroppen skulle vara avskild ifrån. 
I många manliga tecknares teckningar föreställande fantasivärldar finns i större utsträckning 
det fysiska eller kroppsliga med, men jag känner sällan igen mig i dem.  
 
Jag har en förkärlek för att lägga till istället för att dra ifrån information eller delar i verk. Jag 
tycker det ger mer att försöka styra i en mängd lager och försöka få dem komma överrens och 
samspela istället för att ägna sig åt att skala ner. Det är en utmaning och lyckas man ger det 
alltid ett intressantare uttryck och innehåll därför att det blir mer mångbottnat. 
 
 
 
 
 
Kontext. 
 
Den kontext jag befunnit mig i de senaste tre åren är Institutionen Konstfack. 
Inte bara för att den varit det sammanhang där jag verkat, utan också för att skolan så tydligt 
är en institution. Jag har ju fört ett drivet intresse för just Institutionen, som makt. 
Och det är skolan ett utmärkt exempel på. 
Det jag har försökt påvisa med tematiken Institution – Makt – Arkitektur är just hur de 
samverkar och påverkar enskilda individer och grupper, där det varit tydligt på den här skolan 
att institutionen med en så pass signifikativ arkitektur påverkar alla i byggnaden med dess 
blotta närvaro. Genom att maktstrukturer och hierarkier i grupper avspeglat den maktstruktur 
som finns i arkitekturen och profileringen av institutionen. Det har varit mitt främsta intresse 
runt begreppen Makt – Arkitektur – Institution, att det inte bara finns makt i arkitektur och 
byggnader, och att det är det man vill kommunicera när man uppför dem, utan att de påverkar 
oss som människor när vi är i/runt byggnaden och att den tvingar oss att förhålla sig till den. 
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Min hypotes är också att beroende på intresset för makt i olika arkitekturer utfaller 
maktstrukturerna i olika grad. 
Institutionen Konstfack utgör min kontext. Vilken helt självmant och på egen hand därför 
utgör det tydligaste exemplet för min tolkning av hur makt, arkitektur och institution 
korresponderar med varandra. 
 
Familj. 
Familjeinstitution. 
Jag skulle säga att även familjen som institution utgör min kontext. Familjen som enhet och 
byggsten. Jag kan inte säga än hur familjen är en institution, men den är det. 
 
 
Trots att jag utgår ifrån en tematik upplever jag heller inte mitt arbete som konceptuellt, även 
om man i någon mån alltid gör det. Jag tycker att jag försöker kombinera tematiken, de 
intressen jag hittat och erfarenheter från tidigare arbeten med att arbeta intuitivt och sökande. 
Bärande är att försöka sammanföra dessa och få svar på de frågor jag ställer mig. 
Och presentera min version, att såhär ser världen också ut. 
 
 
 
 
 
Andra konstnärer. 
 
Även om jag skrivit om teckning, som konstnärlig metod, har jag haft svårt att hitta 
konstnärer vars teckningar jag gillar trots att det varit ett uppsving för teckningen och 
tecknare de senaste åren. 
Men Jeff Olssons teckningar tycker jag mycket om, hans finstämda världar av vemod och 
allvar får mig att försvinna in i dem, jag imponeras av att så tydligt vara i en annan människas 
värld. Det är en härlig eskapism. 
Karin Mamma Andersson har målningar jag berörs av, i de förekommer rester av byggnader 
som står i upplösta rum, som institutioner som håller på att lösas upp där både det stela och 
det upplösta hotar. Målningarna är mörka och hotfulla och det är det hotfulla jag dras till. 
Det finns alltid något svävande i dem som gör det hotfulla än tydligare. Ibland finns arkitektur 
och någon slags representerad ordning som försöker men inte har så mycket att säga till om 
längre, utan snarare står lite naken. Fint med alla de olika trådarna i målningarna som går i 
och ur varandra och pågår parallellt.  
Målningar av Marianne Lindberg de Geer såg jag i somras och slogs av att det är så tydligt 
handlar om relationer. Målningarna är i en serie väldigt färgglada och med mycket ansikten 
och kroppar, och i en annan vita och mjölkiga med flera bilder på varandra. De mjölkiga 
kändes sjuka på nåt sätt, det var fint och lite skört. 
Tilda Lovell för hennes vackra stämningar där det lite kusliga och vrickade ruvar, där min 
fantasi väcks och lusten inte sinar. 
Första gången jag såg något verk av henne var i Stenasalen på Göteborgs Konstmuseum 2008. 
Jag hade hört att det skulle vara bra, men när jag kom in var det mystiskt, jag visste inte 
riktigt hur jag skulle närma mig verken. Det blev så intressant, mystiken, min tafatthet och 
samtidigt verkens samspelande integritet och generositet. Jag upplevde hennes verk som både 
krypande, skört och vrickat på samma gång. Där var flera uppsättningar skelett, figurer, som 
fick var sin tur i ljuset att sjunga en mumlig sång, skört men samtidigt mer humoristiskt än 
skulpturerna runt om som var mycket mer allvarliga och i ett tydligt tillstånd. 
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Verk jag sett med fina stämningar är videoverk av Petra Lindholm och Yang Fudong, som 
varit drabbande, meditativa och vackra. 
Jag såg Yang Fudongs verk Seven intellectuals in a bamboo forest på Venedigbiennalen 2007 
och slogs av att trots att biennalen var knökad med verk och jag bara hann se allt begränsat, 
blev jag helt tagen av hans filmer och satt där och såg hela. Alla som var där satt 
andaktningsfullt och den svarta boxen var antagligen den lugnaste platsen på hela biennalen.  
Jag tänkte mycket på det efteråt, för därinne bländades jag av de vackra bilderna och den 
mjuka stämningen, och undrade vad det var som genast gripit tag i mig, som fångade mig och 
allt intresse på en plats där det var både svårt att fånga sitt intresse eller uppmärksamhet. 
Jag vet fortfarande inte vad det var, om det var det drömska eller vad, men jag minns tydligt 
min egen känsla. 
I Petra Lindbloms videoverk på galleri Magnus Karlsson 2008 med abstrakta bilder av hav, 
undervattensbilder, en fyr, och annat jag inte minns, fanns också ett obestämbart ljud.  
Jag såg hennes videoverk och hamnade nästan i någon slags meditation eller trans. Det var 
även där ett tillstånd som inföll sig snabbt, en påtaglig känsla som jag inte hamnar i så lätt i 
offentliga sammanhang men som är väldigt skön att vara i. 
En privat upplevelse i ett offentligt rum. Jag ville inte gå därifrån. 
Magdalena Dziurlikowska, Yael Bartana (hennes verk på moderna i Malmö i somras), Chto 
delat / What is to be done? (deras verk på Istanbulbiennalen  2009) och Nathalie Djurberg 
arbetar alla med det teatrala och använder sig av musikal, teater, propaganda eller humor för 
att säga något mycket mer allvarligt. Det är befriande! 
Chto delat / What is to be done?s fina verk i Istanbul var två videoverk, det ena handlade om 
vad olika röster i Ryssland vill med landet efter Sovjets fall, om man skall bli som Sverige, 
eller ännu värre/hellre som Norge?! Verket var teatralt med kostym och rekvisita, och hade 
flera olika akter. Mellan varje akt sjöng en kör i uniform olika förslag eller kommentarer på 
stycket man precis sett. Oerhört humoristiskt, lekfullt och på ett enkelt sätt skildrat svåra 
motsättningar i världens största land som verkar utvecklas åt många olika håll samtidigt. 
I en jättefin scen jagar en flock flickor i knästrumpor, kjol, tröja och varghuvuden män och 
biter dem och hänger på dem så att de tvingas fly. 
I deras andra videoverk dansar fyra personer olika danser, var och en i en solodans där de 
berättar om hur de drabbats av kriget på Balkan. De hade också kostymer berättande om deras 
öden och de fann tillslut en kommunikation sinsemellan. En gemensam dans. Till detta fanns 
också kör i skyddsdräkter som stod uppställda som ett slags krigsmonument där de ändå 
verkade förställa änglar. Väldigt fint och ett helt annorlunda sätt att berätta på. 
Pipilotti Rist för att hon så tydligt skapat en egen värld där färg, kroppen och sinnena är så 
nära närvarande. Jag har inte sett något verk eller utställning av henne, utan bara genom att ha 
läst och tittat i böcker om och av henne så vet jag att jag gillar hennes grejer så mycket. 
Rachel Whiteread, som jag nämnde tidigare, för att hennes avgutningar vänder ut och in på 
mina föreställningar om mellanrummen, i det där allt pågår, som jag själv varit så upptagen 
av. Tänk att det där rummet kan vara visuellt! 
Marina Abramovic för allt hennes mod och ursinne. Med henne vid min sida vågar jag mera. 
Björk. Hon är en av de största konstnärerna för mig. Om jag behärskade blyertsen lika exakt 
och förbehållslöst som hennes röst är vacker skulle jag vara mer än lovligt nöjd. 
Inget rymmer allt som hennes röst. 
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Egna arbeten. 
 
 
Installationen. 
                                
I en grupputställning på Konstfack, 2009. 
Jag var då väldigt upptagen av tematik runt kroppen, att vara ung kvinna och att ta plats. 
Att inte förbli passiv. I det ville jag ha med element av att ta plats, det var viktigt att det såg ut 
som en scen, att hudfärgad färg skulle vara med, att ha stolar med för att symbolisera 
passiviteten, att ha skor med som skulle kunna gå därifrån närhelst de ville. Att ha 
pentagonformen med som symbol för en struktur (en struktur som håller kvinnor tillbaka) där 
mina tankar gick till Pentagon och makt. Att min idol Marita Koch3 skulle vara med, hennes 
vinnarporträtt skulle hänga på väggen och att en medalj skulle hänga under och att hon skulle 
ha en mikrofon riktad mot sig, kopplad till en högtalare. Det hela skulle i möjligaste mån se ut 
som att en performance skulle äga rum där snart, fast det aldrig gjorde det. Marita Koch 
passade in i att ta plats eftersom hon för mig varit en idrottare av högsta klass och som inte 
heller kompenserat runt sin kvinnlighet så som de allra flesta kvinnliga idrottare förväntas 
göra för att inte bli för farliga, eller ännu värre; upphöra att vara kvinnor. 
Det fanns en spegel i mitten, där jag ville visa på betraktarens blick (den manliga blicken?), 
och på dess sidor hängde två teckningar av två unga tjejer, en som vilade och en som sprang. 
Väggen de hängde på var målad i hudfärg och golvet framför, en lika stor yta som väggen, var 
klädd i vitt papper. I pappen hade jag dessutom skurit två hål (pentagonerna) och i dessa hål 
stod stolarna. Jag ställde upp allt symetriskt. 
Verket var ett sätt att kommentera rummet och arkitekturen och att ta makt över det med hud 
och kropp. 
När jag tänker på det i efterhand är det nästan som ett recept, jag var säker på vilka saker som 
skulle ingå och plockade sen in dem. Jag visste att de skulle föra med sig olika associationer 
men tyckte inte att de många lagren störde, jag var tvärtom glad över dem. 
Det jag kan förvånas över är att det verket inte var så sökande, jag ställde inga frågor, och fick 
heller inga svar. Jag sammanfogade element jag varit upptagen av en längre tid, som jag 
tyckte hade en laddning till varandra och ställde ut dem. På det sättet var det ett mer 
konceptuellt verk. 
Att jag inte ställt frågor och inte fick några svar är något jag senare kände mig besviken över. 
Dock blev jag väldigt nöjd med hur verket blev och hur verket såg ut, både till innehåll och 
estetik.  
Jag kan också tycka att verket kunde ha kommunicerat bättre. 
 
 
 
 
 
Väggmålningen. 
 
Vita havet på Konstfack, 2009.  
Att ta upp mycket plats, en stor mängd plats, var något som återkom och återkommer. 
Att både avhandla plats i fysisk form som en del av verket, men också som en del av 
innehållet runt tematik om att ta plats och makt. Vad är det man berör genom frågeställningar 
om det performativa runt att ta plats och deklarera något? Vad är det man statuerar?  
Jag hade gått in i en monumental bildvärld med svulstiga, enorma byggnader. Byggnader som 
talade från en svunnen tid, svindlande långt borta men med normer som fortlever än idag. 
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Jag drogs till de där byggnaderna och undrade vad dom ville kommunicera med sina 
överdrivna och teatrala positioner? De låg där i sin egen glans och självgodhet och verkade 
helt sakna självdistans. Jag tycker de var komiska och lite sorgliga, och de fick mig att undra 
hur det var att vara så, så självuppfylld av sin egen förträfflighet. Om de aldrig skämdes? 
Byggnaderna, eller monumenten, innehar sådana maktstrukturer att jag aldrig skulle missta 
mig på det när jag ser dem. De pockar och kräver så mycket uppmärksamhet av mig. 
Framförallt vill de bli beundrade. Jag tycker att det här är intressant och ville själv prova 
denna överdådiga kommunikation. 
Av samma anledningar hade jag blivit fäst vid berg och alplandskap som en slags naturens 
motsvarighet, och ville sammanfoga dessa i den svulstiga idén om att ju mer desto bättre! 
Pentagonen som symbol handlar om konstruktionen, och eftersom jag ville visa på att detta i 
högsta grad är en konstruktion, passade det bra att lägga den överst, på byggnaden och berget. 
Jag hade tecknat både berg och byggnader innan projektet och hade en någorlunda ide om hur 
jag kunde få ihop dem till en gemensam bild. 
Under projektet hade jag inte så mycket tid utan blev tvungen att använda mig av en overhead 
för att överhuvudtaget hinna men också få en överblick över väggen, som var 7*5 m. 
Jag kopierade skisserna och la de på varandra, vilket var ett nytt sätt att arbeta på och använda 
mina bilder på, som dessutom blev effektfullt och passade in i tematiken. 
Jag skapade en komposition som var överväldigande med byggnaden i förgrunden , berget 
ovanpå, blå himmel överst mot de andra två i svartvitt och, som ett lager ovanpå både 
byggnaden och berget låg pentagonen i mörkrött. Allt målades direkt på väggen penslar och 
rollar.  
Resultatet blev bättre än jag väntat mig. Det var häftigt att få se sitt verk i så stort format, 
också eftersom verket avhandlade det formatet fast symboliskt och i ett maktperspektiv. 
Erfarenheten av att arbeta inför publik var spännande och gick även det bättre än väntat. 
Overheaden som arbetsredskap har följt mig efter det verket och gjort nya bildvärldar möjliga, 
där jag tycker att jag når det komplexa, det som samspelar och det som skiljer sig bättre än jag 
gjort tidigare. 
 
 
 
 
 
 
Teckningen. 
 
Jag ville återvända till den monumentala bildvärlden och på samma gång till tecknandet, jag 
ville återförena dem och arbeta i stort format. Jag lånade böcker och letade efter bilder, i en 
bok om barocken hittade jag en monumental byggnad, en kyrka i London, och två byster, en 
man och en kvinna. De utstrålade alla något jag var ute efter, makt, något teatralt, uppblåst 
och skräckslaget på samma gång. Jag tecknade av dem, funderade ut en komposition, den här 
gången la jag inga bilder ovanpå varandra, med byggnaden i basen och bysterna svävandes 
ovanför. Jag la också till spegelvända ornament på var sin sida om byggnaden som fick 
representera tradition och familj.  
Jag tecknade av skisserna slarvigt med hjälp av overheaden och behöll dem förhållandevis 
platta, och lät istället bakgrunden bli bärande och tecknade den intensivt kolsvart så att ljuset 
skimrade i den. Det var ett sätt att lyfta fram mellanrummet, figurernas relation och 
förhållande till varandra. Att skapa en stämning i bilden var också viktig, den skulle vara 
överdriven, svulstig men också ensam och lite galen. 
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Teckningen handlar för mig mycket om makt, men kanske inte enbart utifrån ett perspektiv av 
överdådig makt och rikedom under barocken utan där jag använt dem som symboler. 
Eftersom jag tänkt mycket på familj, och familjen som institution och har vid flertalet gånger 
omskrivit institutionen som monumentala byggnader, handlar teckningen om familjen som 
institution. Mannen. Kvinnan. Det verket var ett sätt för mig att närma mig min egen familj 
genom att göra dessa omskrivningar. Det privata som allmängiltigt, familjen som ide och 
institutionen som praktik. 
Jag blev väldigt nöjd med verket, även om jag upplevt att i nästa verk får jag söka mer, jag 
fick inte heller i detta verk speciellt mycket svar eftersom jag inte heller ställde några frågor. 
Däremot har verk och arbeten uppstått efteråt och som står i direkt relation till det här verket 
där riktningen och svaren kommit, där det är tydligare. Jag har alltså genom det verket närmat 
mig tematiken kring institution och familj. Jag kan i efterhand se varför mina funderingar för 
detta varit så stort. 
 
 
 
 
 
Sammanfattning tidigare verk, röda trådar. 
 
Röda trådar som går genom verken är fenomenet runt att ta upp plats/ ta makt över. Att ikläda 
sig en självklar roll av den som tar upp mycket plats för att peka på de invanda och 
konstruktionerna i roller. Konstruktionerna som bygger på makt. 
Metaforer och symboler för att kunna prata om det, institutionen som arkitektonisk byggnad, 
som den ju är, men också som symbol för ”institutionen”, som även kan vara familjen. 
Alla verken behandlar positionen till ”den andre”, eller relationen i vilken strukturen och 
makten ligger. 
Det teatrala återkommer som ett sätt att tala om det här, formen för att lyfta fram något som i 
sig självt är överdrivet. 
Symboliken och metaforerna är det som från början kom intuitivt, som dessa verk också varit 
med och förtydligat deras betydelse och varför de är så viktiga, har varit ett bra sätt att arbeta 
runt det här på. 
 
 
 
 
 
 
Examensarbetet. 
 
I mitt examensarbete kommer jag att undersöka olika aspekter av makt inom 
familjeinstitutionen, med utgångspunkt från min egen familj. 
Hur står familjeinstitutionen i förhållande till en annan tydlig institution? 
I min familj hittade jag den andra institutionen som är Kriminalvården. Min morfar har hela 
sitt yrkesverksamma liv arbetat i kriminalvården. 
Han har arbetat på/ varit anstaltschef över samtliga anstalter i mellansverige. 
Morfars karriär gjorde att han flyttade åtskilliga gånger och familjen följde honom på hans 
resa mellan alla platser. Det var då brukligt (vilket jag betvivlar är det idag) att anstaltschefen 
bodde på anstaltsområdet med sin familj, min mamma är därför uppvuxen på anstalter. 
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Om detta har jag vetat väldigt lite och jag har inga egna bilder av ställena hon vuxit upp på, 
och har bara kunnat några av ställen vid namn. 
 
Hall 
Norrköping 
Oppeby 
Mäshult 
Lindome 
Härlanda 
Orretorp 
Västergården 
Karlstad 
Mariestad 
 
Denna undran inför detta kom ur mina tidigare verk och funderingar över den egna 
institutionen, familjeinstitutionen, arkitekturen och är tankar på vad jag ärvt och uppfostrats i. 
Varför har vi pratat så lite om denna ganska kontroversiella uppväxt och miljö? 
Tankar om hur tre generationer kan se ut. Hur ser utveckling ut och vad för man med sig 
vidare? 
Jag bestämde mig för att med min mamma och morfar göra en resa till de här anstalterna och 
intervjua dem om hur det var att leva och arbeta där. 
Hur det har påverkat dem och vad jag i min tur ärvt av allt det här. 
Samtala om regler, makt, synen på straff och kriminalvård, synen på familj, plikt och känslan 
av att vara oantastlig.  
Hur var det att växa upp i en enbart manlig värld för min mamma? 
Hur påverkar fängelsets arkitektur strukturen i familjen? 
Och framförallt – hur påverkades de av en så tydlig arkitektonisk och innebördsmässig 
institution? 
Hur var mötet mellan Familjen som institution och Kriminalvården som institution? 
 
Material från resan innehåller bilder och ljudupptagningar av samtalen, samt material från 
både min mamma och morfar. Efter resan har det också tillkommit inspelade intervjuer 
mellan mig och min mamma. 
Hur arbetet kommer utvecklas eller se ut har jag än så länge ingen tydlig idé runt utan jag ska 
försöka att hålla det öppet så länge som möjligt. I materialet finns väldigt många ingångar och 
jag kommer behöva välja vilken berättelse jag vill berätta. 
 
 
Jag har också tänkt på Björn af Kleens bok Jorden de ärvde där han undersöker de system 
adeln använt för att behålla gods och mark i familjen, nämligen att äldste sonen är den som 
ärver. Björns efternamn af Kleens är adligt och jag har tänkt att han liksom jag också 
undersökt en maktstruktur han är berörd av genom släktskap och som han kanske inte helt 
förstår. 
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Slutdiskussion. 
 
Att arbeta med det personliga och material som berör mig och att inte göra en avgränsning 
mellan vad som berör mig i och utanför skolan är något jag tänkt mycket på. Att försöka att 
göra konst som inte känns sökt och heller inte bara handlar om konst. Jag vill att det jag 
arbetar med ska betyda något på riktigt för mig, sen behöver det inte alltid vara så uppenbart 
tydligt som i examensarbetet, men att det inte bara är ett undersökande i teckning eller konst i 
allmänhet. 
Jag blir själv lycklig över konstnärer och verk som bjuder på något personligt eller om sin 
undran inför och uppfattningar om saker. 
Jag tycker mycket om när man ser adressaten i verk. 
 
 
 
 
 
Källor: 
 
Josef Frank, Arkitektur som symbol, Karin Lindegren och ellerströms förlag, 1995. 
http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Familj.aspx 
http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?id=140 
http://www.yle.fi/fst/bilder/svenska/Pa_gang_pa_svenska_yle_nov10.pdf 
 
 
Noter: 
                                                
1 Oslos nybyggda operahus, ritat av arkitektkontoret Snøhetta och invigt 2008, ligger vid 
vattnet i Bjørvika. 

 
 
 
2 Citat om Ceausescus hovarkitekt Anca Petrescu är från radioteatern Petrescus palats i Radio 
Vega, hittade länken, som finns ovan bland källor, men dock har de tagit bort sidan där citatet 
stod med. 
 
3 Marita Koch- en av DDRs främsta friidrottare som satte 14 världsrekord utomhus samt 14 
världsrekord inomhus. Hon innehar idag fortfarande världsrekordet på 400 m, något som 
betraktas som det svåraste att slå, som hon satte 1985. 
 


