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INTRODUKTION 

 

I den här uppsatsen kommer jag att redogöra för hur jag 

använder mig av tecken och symboler i mitt kandidatarbete. 

Jag beskriver olika metoder och tillvägagångssätt jag 

utarbetat, samt förklarar och ger konkreta exempel på hur jag 

bildligt och språkligt kommunicerar. 

 

I ett samhälle som vårt, i vilket bilderna har blivit ett av de dominerande 

betydelsesystemen, är det lika viktigt att förstå hur bilderna förmedlar 

betydelser som att undersöka hur det verbala språket gör det, i synnerhet 

som det finns all anledning att förmoda att förmedlingen tillgår på mycket 

olika sätt i de två fallen1 

 

Göran Sonesson docent i semiotik talar här om hur man genom 

bildsemiotiken analyserar konstbilder och hur man genom att 

”förklara de allmänna kategorier som alla bilder, också 

konstbilder, bygger på” ges möjligheter att genom 

bildsemiotiken ”djupare förstå det säregna hos vissa bilder”. 

 

Bildsemiotiken sysslar också med hur bilden förhåller sig till andra 

bilder, tidigare sådana, samtidiga eller senare skapade. Den ställer frågor 

om hur bilden påverkas (eller inte påverkas) av andra betydelsesystem som 

det verbala språket, som förekommer i dess titel, i kritikernas uttalanden 

osv. Den behandlar bildens plats i den kommunikationsakt genom vilken 

bildmakaren förmedlar den till en bildbetraktare, bildmakarens tänkta 

närvaro i bilden och den mottagarsituation som akten definierar för 

betraktaren. Den sysselsätter sig med de sociala och kulturella 

omständigheter under vilka bilden blir bild för betraktaren (och ett visst 

slag av bild, t ex konstbild.)2 

 

Jag undersöker och förklarar mitt arbete via tecknet, språket, 

och bilden. Jag beskriver först på ett generellt plan hur jag 

                                                
1 Sonesson sid. 23 
2 Sonesson sid. 22-23 
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arbetar varpå jag presenterar de två installationer som ingår 

i mitt kandidatarbete. 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en fördjupande inblick 

i min praktik. 

Jag arbetar processbaserat och en beskrivning av min process 

är således viktig för mig. Jag har därför valt att i uppsatsen 

metodiskt gå igenom min process steg för steg. 

Detta för att få distans till processen och tydliggöra den för 

mig själv, men även för att bjuda in andra personer att ta del 

av min process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

JAG TECKNAR. TECKNAR MED LERA. 

 

Om jag skulle sammanfatta mitt arbete i en enda mening så 

skulle den meningen vara - Jag tecknar med lera. 

Ordet tecknar blir här av dubbel betydelse för mitt arbete. 

 

1. Jag tecknar med lera: 

 

Jag gör installationer bestående främst av skulpturer i lera. 

Mina skulpturer skulle jag beskriva som 3-dimensionella 

teckningar. Och att jag utifrån ett 3-dimensionellt tecknande 

konstruerar scenarion som berättar historier. 

Mina skulpturer är skissartade och när jag skissar i leran 

försöker jag alltid reducera skulpturerna till den för mig 

”enklaste” lösningen att beskriva ett ting. Alltså, så 

stiliserat som möjligt utan att för den sakens skull ge avkall 

på uttryck. 

 

2. Jag tecknar med lera:  

 

Här syftar jag ordet teckna till tecken - alltså något som 

står för något annat. 

 

tecken, till vardags och ofta i filosofin en företeelse som "står för" en 

annan (t.ex. en bokstav, ett språkljud); i lingvistik och semiotik däremot 

en enhet av uttryck och innehåll (ljudet och dess innebörd). Teckenbruk 

vilar på förmågan att skilja uttryck och innehåll, den s.k. semiotiska 

funktionen/…/ Relationen "stå för" kan rent konkret innebära att något 

upptar något annats plats (en lockfågel, en skyltdocka) eller mer abstrakt 

att en direkt medveten företeelse hänvisar till något indirekt givet som är 

det viktiga (ett ord, en bild). 3 

Mina skulpturer är skisser av igenkännbara ting och djur. 

Samtidigt som skulpturerna är bilder av sig själva (alltså 

                                                
3 Nationalencyklopedin 
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föremålet för objektet i sig) så använder jag dem i 

förhållande till varandra att stå som tecken för något annat. 

 

… barnet leker med dockor ordnar bjudningar för dem osv. /…/ Barnet som 

leker med dockor spelar upp sitt eget liv, men ändrar det i enlighet med 

sin vilja; det återupplever sin lust och alla sina konflikter, men finner 

en lösning åt dessa; barnet ersätter och kompletterar verkligheten med 

hjälp av den fria fantasin. Den symboliska leken är alltså inte ett försök 

från individen att underordna sig verkligheten utan tvärtom en jagets 

vanställande assimilation av verkligheten. Om nu språket får del i detta 

fantasitänkande, så är det framförallt bilden eller symbolen som blir dess 

instrument.4 

 

I ovanstående textutdrag beskriver Jean Piaget, barnpsykolog 

och teoretiker inom pedagogik – och kunskapsteori, tänkandets 

uppkomst i småbarnsåldern dvs. åldern mellan 2 – 7 år. 

Det som jag finner intressant och som jag också kopplar till 

mitt sätt att arbeta är den ”symboliska leken” och hur ”bilden 

och symbolen blir instrument för fantasitänkande”. 

 

Vidare beskriver han: 

 

Symbolen är visserligen ett tecken, liksom ordet är ett språkligt tecken, 

men det är ett individuellt tecken som utarbetats av individen utan andras 

bistånd och som ofta kan förstås endast av honom själv eftersom bilden 

hänför sig till minnesbilder och förflutna tillstånd som är helt 

personliga. I denna dubbla mening utgör den symboliska leken tänkandets 

egocentriska pol: den kan till och med sägas utgöra detta egocentriska 

tänkande i nästan ren form och överträffas i detta avseende på sin höjd av 

drömmen och dagdrömmen. 5 

 

De tecken av språk och bildspråk som står till grund för mina 

installationer härrör från övergripande allmänna symboler och 

tecken samt språkliga ordlekar. Dessa kopplar jag sedan ihop 

med mina egna associationer. 

                                                
4 Piaget sid 30, 31  
5 Piaget sid 31  
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Jag finner särskilt intressant hur Piaget skriver om ”tecken 

som utarbetats av individen utan andras bistånd och som ofta 

kan förstås endast av honom själv eftersom bilden hänför sig 

till minnesbilder och förflutna tillstånd som är helt 

personliga”. 

När jag arbetar utgår jag från ett fritt och personligt 

associerande som bygger på minnen och upplevelser. Jag 

försöker sedan sammanföra det personliga med ett slags allmänt 

tecken och symbolspråk för att på så sätt skapa lager av 

tydningar kring mina verk. Jag skapar sammanhang och 

berättelser där det personliga blir sekundärt i förhållande 

till bilden, även om det är primärt för berättelsen. Primärt 

för mig för att jag ska kunna bygga upp en berättelse/bild. 

 

 
 

LOGIKEN LIGGER I ESTETIKEN 

 

Oavsett om en skulptur ska föreställa ett dött eller levande 

ting så använder jag mig aldrig av reella förebilder. 

Jag arbetar visserligen figurativt, men mina skulpturer är 

varken realistiska eller verklighetstrogna. De är 3-

dimensionella teckningar. 

För mig fungerar det bättre att tänka ”så här tänker jag mig 

att en katt ser ut” eller ”så här tänker jag mig att en bok 

ser ut”. Det handlar om en inre sinnebild i ett yttre 

gestaltande. 

När jag tänker på ett objekt istället för att reellt relatera 

till objektet blir skulpturen lättare att stilisera. Oftast så 

tycker jag att en ”idé” om hur jag tänker mig något får ett 

mer lättillgängligt och direkt uttryck än om jag gör det 

faktiskt och realistiskt. 
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Jag finner idén om något, sinnebilden, att vara mycket mer 

intressant än en realistisk återgivning. För mig blir 

skulpturerna verkligare som sinnebild än som avbild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina böcker upplevs inte verkliga i förhållande till en riktig 

bok, så heller inte mina flaskor eller katter. Men i 

förhållande till varandra är de logiska och upplevs ”riktiga” 

då de delar en gemensam och konsekvent estetik. 
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ATT RITA MED KRITA 

 

När mina objekt är brända så låter jag dem antingen behålla 

lerans egenfärg eller så kritar jag på dem med pastellkritor. 

Kritan är ett sätt att förstärka intrycket av teckning. 

Chamotten6 i leran gör att den får en grainad (kornig) yta 

vilket ger de kolorerade partierna liknandeuttryck som om de 

skulle ha tecknats på ett grovt grainat papper 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jag använder kritan för att ”tända” eller ”släcka” föremål. 

När jag kritar ett föremål så betraktar jag det som mer 

närvarande och verkligt än om jag låter det vara okritat. Mina 

okritade föremål ser jag mer som stämningar eller skuggor. 

                                                
6  chamotte [-åt] s. –n [-en] eldfast gods innehållande bränd lera SAOL 2007 sid 123 
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Detta är dock inget jag nödvändigtvis tänker är viktigt att 

man som betraktare direkt uppfattar. Däremot att det förmedlas 

på ett indirekt plan, då jag använder det som ett verktyg.  

Idén om att ”tända” eller ”släcka” föremål hjälper mig att 

determinera vilka föremål som ska kritas samt hur jag ska 

placera föremålen i förhållande till varandra. 
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ETT ORD BLIR EN BILD, BLIR EN SCEN, BLIR 

ISCENSATT. 

 

 

”My bookspiled up before me for my use 

waiting in space where I placed them, they haven’t disappeared, 

time’s left its remnants and qualities for me to use – my words 

piled up, my texts, my manuscripts, my loves.”7 

Ginsberg, Allen 1955 

 

När jag skissar på en installation så utgår jag ofta från 

texter som jag har skrivit eller utifrån fraser som på något 

sätt har fastnat i mitt medvetande. Det kan röra sig om 

utsnitt eller ord från romaner, diktsamlingar, låtar, filmer … 

 

 

- Det ligger ju så mycket i kroppen. Massor av intryck, intryckta. 

- Och en del går väl att sortera ut. Mycket går att sortera ut… Eller 
härleda. 

(paus)  

- Men sen är det ju också väldigt mycket som är brus8.9 

 

Men jag skissar även direkt i leran. Då tänker jag på saker i 

min omgivning. Prylar… Djur… Olika igenkännbara objekt. Och då 

ser jag skulpturerna som ord. Frasen eller orden blir 

utgångspunkt för de skulpturer som sedan ingår i 

installationen. Arbetsfrasen eller arbetsorden använder jag 

som underlag och inspiration till att skapa byggmaterial.  

                                                
7 Ginsberg s. 32 
8 med brus syftar jag   till något som man passivt intar (och därför också 
har svårt att nämna uppkomsten till).  
9  Utdrag från ett samtal med mig själv 23/1 -11 kl. 21.42 Magnusson, Emilie 
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Jag bryter ner och gör om arbetsfrasen/ arbetsorden till att 

bli bildkomponenter. Bildkomponenterna använder jag sedan för 

att bygga upp en ny tolkning av arbetsfrasen/arbetsorden.  

Nedbrytningen (eller omvandlingen) växlar mellan att vara 

associativ och språklig. 

 

FRÅN ”TILT” TILL TITEL 

 

På ungefär samma sätt som jag arbetar fram bildkomponenter 

till en installation arbetar jag med mina titlar.  

Jag bryter upp, bryter ner. Associerar och ”språkifierar”10. 

 

När vi antar att en formulering har uppfattats eller kommer att uppfattas 

på ett icke avsett vis, anger vi ofta ett eller flera uttryck med identisk 

eller liknande innebörd/…/ Vi hoppas att till slut finna en formulering som 

mottagaren lägger exakt samma tanke i som vi själva.11 

 

Jag ska ta ett exempel på hur jag tänker när jag bygger upp en 

titel: 

Först har jag en arbetsfras eller arbetsord som jag utgår 

ifrån – i det här fallet Det finns drömmar som måste mogna - 

det finns drömmar som aldrig slår in. 

Denna ska nu komponeras om till titel. Mina titlar är nästan 

alltid på engelska så det första jag gör är att skriva ner 

engelska ordkopplingar: 

 

There are dreams … 

Mature, grow 

A Dream coming true 

Never come true 

 

                                                
10  Egenhändigt uttryck som beskriver: det att använda sig av olika språkliga 
knep. 
11  Næss s.6  
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Sen skriver jag ett första utkast. Jag tar här fasta på there 

are dreams … och grow vilket resulterar i: 

 

1. There are dreams that need to grow – there are dreams 

that never show. 

Jag är nöjd med den inledande upprepningen: there are dreams 

och också slutrimmet i grow och show. Däremot känner jag att 

att den innehållsmässigt är för direkt och förklarande.  

Jag funderar vidare och går tillbaks till arbetsorden. Jag 

plockar nu ut come true … 

2. There are dreams out in the blue – there are dreams that 

never comes true. 

Jag håller fast vid den inledande upprepningen (markerat) och 

slutrimmet (understruket). 

I likhet med den första frasen är jag nöjd och missnöjd med 

samma saker. Jag håller fortfarande fast vid den inledande 

upprepningen i there are dreams. Men tänker att slutrimmet 

behöver utvidgas. Kanske borde slutrimmet uppta hela, eller 

större delen av andra hälften? Vidare tänker jag att jag 

behöver finna synonymer till ovanstående fraser som är av mer 

suggestiv karaktär … 

 

Slutresultatet och titeln blir: 

 

3. there are dreams that lay and wonder – there are dreams 

that stay down under. 

 

Titlarnas och scenernas förhållande är viktigt. Mina titlar är 

inte förklaringar av mina verk, inte heller är mina 

installationer illustrationer av mina titlar.  
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De är två av samma. De är inte likadana, men jag ser dem som 

likvärdiga. De uttrycker samma påstående fast genom två olika 

språk. Gemensamt förstärker de varandra. 

 

För att dra en parallell till språket så ser jag dem båda som 

satser. Satser som jag försöker göra, för mig, så kognitivt 

likvärdiga som möjligt. 

  

Vi säger att två satser är kognitivt likvärdiga, om de har samma kognitiva 

betydelse eller innebörd, dvs. om de uttrycker samma påstående. Två 

kognitivt likvärdiga satser behöver inte vara fullständigt 

betydelselika./…/ Om vi i en text ersätter ››pojke›› med ››kille››, kan de 

utlösa starka reaktioner hos läsaren, men det beror knappast på att 

tankeinnehållet ändras.12 

 

Vilket på ett sätt ter sig logiskt då de (installationerna och 

titlarna) härrör från samma arbetsfras/arbetsord. Och därför 

också bygger på samma grundmässiga innehåll som sen tar sig an 

olika uttrycksformer. 

 

I logiken intresserar vi oss inte för rent stilistiska olikheter i 

uttryckssättet eller för språkets suggestiva verkningar och andra faktorer 

som annars spelar en väsentlig roll. Vi begränsar oss till sådana 

förändringar som berör den kognitiva (tanke- eller kunskapsmässiga) 

betydelsen.13 

 

För mig blir dock en tillförelse av ”stilistiska olikheter i 

uttryckssättet” eller ”språkets suggestiva verkningar” av 

avgörande vikt när jag skriver/konstruerar. 

 

 

                                                
12  Næss s.6-7  
13  Næss s.6  
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BOKSTAVLIGT TALAT OM BILDERNA 

 

I mina installationer bygger jag upp scenarion som hänvisar 

till människans vardag.   

 

Jag iakttar varje yttring av ledighet med fanatisk iver: hur en arbetare stoppar på 

sig avlöningskuvertet och sätter sig på motorcykeln, hur en börsjobbare slutgiltigt 

släpper telefonluren och lägger anteckningsblocket i skrivbordslådan och skjuter 

igen den eller hur ett speceributiksbiträde tar av sig förklädet, tvättar sig om 

händerna och snyggar till håret och läpparna framför spegeln, tar sin handväska – 

och ger sig iväg, allt är så mänskligt …14 

 

Skulpturerna i mina installationer är av enkla igenkännbara 

ting och djur. Avsaknaden av en fysisk mänsklig karaktär blir 

det som för mig (motsägelsefullt nog) förstärker en mänsklig 

närvaro. Som jag ser det blir tingen och djuren olika 

mänskliga representanter. 

 

Nedanstående text är ett ihopklipp av olika äldre egenskrivna 

dikter. Tillsammans har de fungerat som arbetsfraser för min 

kandidat.  

 

Here kitty, kitty … / hon sitter under avgashimlarna över strömmarna och 

räknar mörkertimmarna som hon räknar dom förlorade drömmarna/ det finns 

drömmar som måste mogna, det finns drömmar som aldrig slår in/hon går genom 

nattbruset längs med stadshusen under gatuljusen/ och i de fönster där 

ljuset är tänt – kan man förmoda att någon är hemma. 

 

Den sista meningen Och i de fönster där ljuset är tänt - kan 

man förmoda att någon är hemma har jag även använt som 

gemensamt arbetsnamn för mina installationer.  

 

 

 

                                                
14 Böll s. 100  
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NEDAN: De bildkomponenter som ingår i There are dreams that 

lay and wonder – there are dreams that stay down under och en 

skiss på hur uppställningen kommer till att se ut. 

 

         KATT: Natt. Närvaro. Individ. Olycksbådande. 

 

 

         FLASKA: Berusning. Tillflykt. Melankoli. 

 

 

         STJÄRNOR: Natt. Dröm. Längtan 

 

         DUVOR: Flock. Följsamt. Övergivet. PICKANDET;  

         slentrian, oreflekterat. 
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NEDAN: De bildkomponenter som ingår i installationen Hello 

friend – have you missed me today? och en skiss på hur 

uppställningen kommer att se ut. 

 

          KATT: Natt. Närvaro. Individ. Olycksbådande. 

 

 

          GULDFISK och GULDFISKSKÅL: Husdjur. Fångad. Inga 

          minnen.         

 

 

           MATBURKEN: Omhändertagande. Ses efter. 

 

           BOK. Deranged and estranged; karaktär. Innehåll 

             STAPEL; något som används nu tillskillnad från 

           uppradade i bokhylla. 
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ETT LITET KONCENTRAT OM MITT ”PRAT”  

 

Ord, språkliga uppbyggnader, tecken och symboler har alltid 

intresserat mig.  

I mitt arbete så ser jag, som tidigare nämnt, mina titlar och 

installationer som två olika formuleringar med likvärdigt 

innehåll. Två olika formuleringar som genom sina separata 

uttryck ger varandra styrka. 

 

Så, om jag skulle avsluta den här uppsatsen på samma sätt som 

jag började den, alltså beskriva den i en enda mening. 

Så skulle den meningen vara: Det börjar med ett ord eller en 

mening eller ett objekt - och orden och meningarna och 

objekten slutar (och sluter sig själva) i en berättelse. 
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