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Kom tystnad, kom, med dunkelblå vingar 
Mig öfverhölj, och näps de fräcka ljuden, 
Som våga själens heliga andakt störa” 
(Stagnelius.)  

 
 

Inledande ord 

 

Jag tar fram ett vitt A3 papper ur mitt block. Jag har en ny tuschpenna med oförstörd spets 

och börjar pricka på pappret. Halvligger på golvet, försöker att inte tänka, söker arbeta ur 

intet. Tekniken är enkel. Prickar jag tätt blir intrycket mörkare, prickar jag glesare blir 

området ljusare. Tillsammans bildar de trakter av växlande densitet, landskap av ljus och 

mörker. Plötsligt vaknar jag upp och ser att det jag prickat faktiskt påminner om något, 

inspirerad av den oförutsedda likheten färdigställer jag associationen.  

   Fantasin om vad som skulle kunna synas på pappret styr min hand. Mellanrummet mellan 

handen och min inre föreställning skapar bilden. Ett resultat jag bara till hälften kan förutse. 

Jag ställer mig en bit bort från pappret och ser plötsligt en ny blid framträda. Det är slumpen 

som genom handen ska göra mitt arbete, min intuition väljer vägen. 

   Inget uppstår ur inget. Det ”inget” som gör att något uppstår fyller min fantasi med 

föreställningar. Jag försöker hitta ursprunget till bilderna, trådar tillbaka. Jag skyller på mina 

drömmar, mina minnen, det jag såg på TV igår. Jag ger skulden åt de omedvetna intrycken 

som står rena i sin avskildhet, men som tillsammans blandas ihop till en obegriplig sörja. Där 

börjar mitt arbete. Att bena ut intrycken, skapa sagan som gör det hela begripligt. Jag känner 

mig som en detektiv som försöker hitta ledtrådar i min egen arbetsprocess. Vem är den 

skyldiga till det som skapas på pappret? I det här är jag ensam, jag är min egen beställare. 

Men eftersom jag följer slumpens logik, kan jag inte hållas till svars. Jag försöker bara utföra 

mitt jobb så väl jag kan utifrån de direktiv jag har tagit emot. Jag kan inte hållas skyldig för 

resultatet eftersom jag bara följer order. 

 

Jag har tillverkat en panoramatapet/väggdekoration. Den är handmålad och finns bara i ett 

exemplar. Min tapets huvudsakliga syfte är att inspirera till fantasier. Min förhoppning är att 

varje betraktare kan se egna bilder och få en egen upplevelse av min tapet.  

 3



   I min uppsats har jag valt att diskutera två huvudämnen som rör mitt arbete. Det första är 

min metod som utgått från min känsla och intuition. Det andra är en diskussion rörande 

projekts resultat, nämligen en dekoration. Jag har under projektets gång reflekterat över den 

historiska samt nutida synen på intuition och dekoration.  

   Jag ser mitt projekt som en kedja av flera delmål. Med utgångspunkten att jobba utifrån min 

intuition leddes jag vidare till nya betraktelsesätt. Att arbeta helt från min intuition visade sig 

vara en process där jag blev tvungen att hålla mig helt öppen inför de riktningar som jag 

leddes in till. Jag upplevde att jag inte kunde namnge ett enhetligt mål med mitt projekt, utan 

snarare att projektet skulle kretsa kring flera besläktade ämnen såsom fantasi, skönhet och 

dekoration. Det är intuitionen och känslans problematik, att man inte kan vara helt konkret 

och förklarad och kanske är det denna obestämdhet som gör att den inte helt tas på allvar. 

Med det är också det jag upplever så intressant. 

 

På spaning efter den känsla som flytt 

 

Jag har valt att belysa tre av mina tidigare arbeten vilka lett fram till detta projekt. I 

backspegeln ser jag att essensen av dessa projekt har handlat om arbetet och tiden. Min första 

meditation över arbete och tiden var i ett vävprojekt. Jag samlade en rad olika vita t-shirts 

med tryck på som jag klippte sönder till smala remsor. Dessa fogades sedan samman i en väv, 

av vilken jag sydde en ny t-shirt (se bild1).  

   I ett annat projekt, inspirerat av den impressionistiska konstnären Toulouse Lautrec, 

använde jag mig av ett sidentyg som jag draperade och fotograferade. Bilden av detta 

draperade tyg gjorde jag sedan ett tryck av som jag tryckte på det ursprungliga sidentyget. 

Tyget fick då bilden av sig själv samt en illusion av rörelse (se bild 2). 

   I mitt kandidatprojekt vävde jag ett 4 m långt tyg av tunna sidentrådar. Av sidentyget 

tillverkade jag sedan en skjorta upplöst till formen som draperades, influerad av en toga (se 

bild 3). Jag undersökte vad skjortan som plagg/objekt står för, vad den symboliserar. Det 

ledde fram till en diskussion om herrkläder, makt och lyx. Jag valde då att korsa skjortan med 

togan som historiskt sett varit en symbol för makt.  

   Som förebild för dessa projekt har jag haft den Buddistiska sand-mandalan. Under lång tid 

skapar Buddistiska munkar en mandala, en bild av färgad sand, som symboliserar alltings 

förgänglighet och skörhet. För att sedan påvisa denna förgänglighet sopas bilden bort och den 

färgade sanden smälts ihop till ett grått grus.  
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    En gemensam nämnare för dessa projekt har varit arbetet och tiden. Projekt har varit en 

tidskrävande process där jag utforskat objekten (t-shirten, skjortan, tyget/draperingen) 

innanför sin egen ram. Jag har försökt att betrakta dem utanför sin funktion och se dem som 

ting. Processen har jag sett som en cirkel utan vare sig början eller slut. Det ursprungliga 

objektet har då blivit snarlikt det slutgiltiga objektet. Jag har velat lyfta upp arbetet och tiden 

det tar. Jag har ofta funderat på arbetets mening, om det överhuvudtaget finns en mening i 

arbetet, då objekten inte haft en självklar funktion. Trots mina tvivel har jag gång på gång gett 

mig in i snarlika processer.  

   Jag upplevde och upplever att dessa projekt som alldeles för slutna eller ”färdiga” och jag 

önskar att betraktaren skulle ha fått större utrymme för egen delaktighet. När föremålen var 

klara slutade de existera för mig. De hade uppfyllt sitt syfte och fulländat sitt eget universum. 

Jag kände en tomhet inför det faktum att det bara återstod ett objekt när alla tankar var tänkta; 

saker bland andra saker. Att fylla detta tomrum och väcka känslor blev nu det främsta målet 

med mitt arbete. Och för att nå känslan blev jag tvingad att gå in i den, utan den medvetna 

tankens censur. Jag bestämde mig att handgripligen gå på jakt efter den känsla som flytt och 

började i ett tidigare projekt förutsättningslöst, på ”intuition” pricka med svart penna på vitt 

papper. Vad som avslöjades var att prickarna självmant formade slumpmässiga bilder. Det 

tycktes helt plötsligt omöjligt att inte skapa bilder. Bilden jag gjorde (se bild 4) blev ett första 

försök att använda mig av endast min intuition och den kunskap som jag anade låg lagrad i 

min kropp. Jag mer eller mindre isolerade mig under detta projekt och under en period i mitt 

liv samlade jag ihop mitt hem, sorterade fotografier och gick igenom minnen. Under denna 

period skrev jag även ned mina drömmar. Allt detta utgjorde materialet till min bild som blev 

en exposé över mitt liv som det såg ut just då. Detta arbete födde ett intresse för vad intuition 

kan vara och vart den kunde leda mig1. 

 

Masterprojektet, tapeten 

 

Jag såg det som en naturlig fortsättning på mitt arbete att applicera min metod och mitt 

intuitiva formspråk på en produkt. I mitt Masterprojekt har jag valt att göra en tapet, en 

handgjord väggdekoration, en produkt som innan industrialiseringen av samhället var ett 

vanligt inslag i varje hem. Med intryck från Arts and Crafts rörelsen, med formgivaren 

William Morris i spetsen, gav jag mig in på att göra en väggmålning. William Morris skapade 

                                                 
1 Så här i backspegeln verkar det nästan lite ironiskt att jag så att säga letade efter känslan. Att jag undersökte 
känslan i stället för att bara känna. 
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ett flertal dekorativa målningar på väggar, möbler och bruksföremål, ofta inspirerad av 

medeltida sagor. Det var då inte ovanligt att för egen hand smycka och dekorera sitt hem som 

tillslut bestod av unika saker. Min tapet är tänkt att tapetseras i ett hem. Den löper då risken 

att målas över, restaureras eller slitas bort och försvinna. På så vis är den förgänglig likt den 

buddistiska mandalan.  

   Genom att balansera på gränsen mellan föreställande och abstraktion vill jag inbjuda till 

betraktarens fantasier. Jag arbetar med enkla billiga material; tuschpennor i tre toner av blått 

och en enkel vit tapet. Då jag tecknar direkt på tapeten känns det ibland som att jag klottrar. 

Det som gör tapeten värdefull är inte insatsen i kapital, utan den tid det tar och det arbete jag 

lägger ner. Bilden är inte repetitiv, den är avsedd att vara öppen och oavslutad. Pricken är ett 

litet fragment som tillsammans med andra prickar kan skapa oändliga konstellationer och på 

så sätt kan jag pricka i all oändlighet utan att bilden någonsin blir slutförd. 

 

Kontext  

 

Under projektets gång har jag ofta fått frågan vart jag placerar mitt projekt. Är det konst, 

konsthantverk eller design? Kontexten är inget jag tänker på under min kreativa process, dvs. 

när jag prickar. En sådan medvetenhet skulle störa min koncentration. Jag har dock insett att 

det är viktigt att mitt projekt får en kontext och ett namn för att kunna värderas. Tapeten 

skulle hypotetiskt sett kunna stå för sig själv, men kan inte bedömas om jag inte uppger vilken 

kontext den ska bedömas utifrån. Intuitivt har jag känt, och varit noggrann med att påpeka, att 

det inte är ett konstprojekt. Det ska ses som konsthantverk, trots att jag från början inte haft en 

klar bild av vad dagens konsthantverk står för. Det har varit en stor del under min tid på 

Konstfack, att utreda vad jag gör i förhållande till andra konsthantverkare. Det är ett stort fält 

som är svårt att överblicka men som jag står i begrepp att undersöka. Min definition av 

konsthantverk är att det ska finnas en konstnärlig intention, det ska relatera till ett 

bruksföremål och ha stark tonvikt på hantverket. 

Att använda sig av det omedvetna, eller sin intuition har varit en välkänd metod inom konst, 

framförallt bland modernistiska konstnärer såsom t.ex. surrealisterna. Jag såg det som en 

utmaning att avsiktligt använda mig av den metoden samtidigt som jag stannade kvar inom 

konsthantverket.  
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Intuition och känsla som metod 

 

Jag ser intuition som det främsta redskapet i min process, en dold praktisk kunskap. I mitt 

projekt har jag velat komma så nära intuitionen som möjligt. Jag har aktivt försökt koppla 

bort den medvetna tanken och tankens blick, till en mer omedveten blick. Ordet intuition 

kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Det är svårt att 

beskriva i ord vad som händer när man handlar intuitivt, den svenska filosofen Hans Larsson 

beskriver den som tankens vila:  
 

”Intuition är hvila – men det är styrkans hvila. När tanken tog så kraftigt tag, att stoffet uppgaf sitt 

motstånd, när han manat vårt lifs innehåll fram och håller dess krets samman utan möda – då sitter 

han hvilande och skådande i utöfningen af sin högsta makt.” 2 

 

Det är den vilan som jag strävar efter, en aktiv vila som förlöser den kunskap som ligger 

lagrad i min kropp. I Introduktion till metafysiken av den franska filosofen Henri Bergson har 

Asbjorn Aarnes skrivit ett förord där han beskriver Bergsons syn på intuition som att ”… 

man förnimmer mer än man kan uttrycka, man uppfylls av en närvaro bortom begrepp och 

vetande.”3 och ”Intuition öppnar mot det levande, det rörliga mot varaktigheten”4. För mig 

går intuition bortom språkliga beskrivningar. Jag ser det som en upplevelse av total klarhet.    

   Intuition används i alla yrken men att säga att man använder sig av intuition inom konst 

och konsthantverk har blivit en nästan en kliché. Det kan ha att göra med att man 

sammankopplar intuition och känsla. Det anses ofta inte vara en giltig förklaring att man 

bara gick på känsla. Hans Larsson skriver: 
 

”Misstroendet emot intuitionen sammanhänger alltid med en viss åsikt om känslan: att denna 

väsentligen tillhör de lägre stadierna af lif och är något som under utvecklingen mer och mer faller 

bort; att därför det tänkande är det fullkomligaste, som mest frigjort sig från densamma. Ty 

intuitionen har man just, som ofvan antydts, trott sig finna mera ett utslag af känslan än af 

förståndet.”5  

 

Som kan utläsas i citatet ovan har man kopplat samman känslan och intuition med 

rudimentära stadier hos människan och civilisationer. Konstnären har dock haft förmånen, 

                                                 
2 Larsson, Hans (1997), Intuition, Stockholm, s 78.  
3 Bergson, Henri (1992), Introduktion till metafysiken, Lysekil, s 17. 
4 Bergson, Henri (1992), Introduktion till metafysiken, Lysekil, s 19. 
5 Larsson, Hans (1997), Intuition, Stockholm, s 9. 
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eller snarare förmågan att använda sig av sin intuition. Han har genom sitt geni kunnat 

fungera som en länk mellan den skugglika världen och den upplysta.   

 
”Skalden .. är i första hand en intuitionens man, icke en re flexionens. EHTEGNÉR i 2SAH 58: 

52 (1882).  

 

Intuition, känsla och det omedvetna är begrepp relaterade till ett själsliv. Vi kan alla skriva 

under på att vi har ett själsliv, men det är svårt att sätta fingret på vad det är. Vi kallar det för 

olika saker, intuition, förnimmelse, känsla men begreppen flyter in i varandra. Vi saknar en 

klar bild och mätsystem. Det synliga och mätbara, det som har ett namn kan värderas och 

graderas. Allt utan namn faller utanför det system som värderar och kategoriserar. Ofta går 

dessa känslorelaterade begrepp utanför logisk språkliga framställningar. Det framställs 

istället ofta inom poesi och konst. Konsten och konstnären har en frizon där han har kunnat 

använda sig av sin intuitiva förmåga som då har ansetts vara en gåva, 
 

”…[den] som har varit tillräckligt sensibel för att känna det nya reagera, och energisk för att samla 

och fasthålla dessa reaktioner och kunna markera en totaluppfattning af dem – någon som alltså har 

intuitionens gåfva.”6  

 

Kant beskriver den skapande människan, eller närmare bestämt den begåvade, skapande 

människan som ett geni, som tar order från sitt eget geni. Det tycks som geniet har utvecklat 

en personlighetsklyvning. Idéerna dikteras från det egna geniet, men vad dikterar geniet ifrån? 

 
 “Att geniet självt inte kan beskriva eller vetenskapligt påvisa hur det frambringat sin produkt, utan 

att det ger regeln som natur, och att upphovsmannen till en produkt som han har sitt geni att tacka 

för själv inte vet hur han fick idén, och inte heller förmår skapa sådana fritt eller på ett planerat 

sätt…”7  
 

Jag använder mig av min intuitiva förmåga när jag genom att pricka, skapa mina bilder men 

det betyder inte att jag är en ”intuitiv människa”. Jag ser snarare intuition som en allmängiltig 

förmåga som inte behöver försvagas för att intellektet förstärks. För mig är det främst en 

intressant process och ett sätt att hålla mitt intresse och fantasi igång. Kanske kan jag se 

processen som ett ordlöst ”Stream of consciousness”, eller kanske ”Stream of 

unconsciousness”. För mig handlar intuitionen om att försöka släppa taget från min medvetna 

                                                 
6 Larsson, Hans (1997), Intuition, Stockholm, s 41. 
7 Kant, Emmanuel (2003) Kritik av omdömeskraften, Riga s 166-167 
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tanke. När jag skapar bilden försöker jag arbeta i en sådan snabb takt att jag inte hinner 

värdera det jag gör, utan bara låta det som sker ske och tro på att min dolda praktiska kunskap 

kommer att hjälpa mig. När jag jobbar på ett intuitivt sätt märker jag att jag sjunker in i en 

fantasi. För mig är fiktionen en naturlig del av min skapandeprocess. Den eskapism jag 

upplever ger arbetet mervärde. I tidskriften Hjärnstorm hittar jag en artikel som beskriver 

fantasins roll i Hanna Arendts författarskap. Jag är inte särskilt bekant med Hanna Arendt, 

men artikeln om henne väcker mitt intresse. I en passage diskuterar författaren, Simonsuuri, 

Arendts påverkan av Aristoteles och fantasins roll för vår utveckling och förståelse av oss 

själva och världen: 

”… den är upphovet till allt inre psykiskt sammanhang och är det viktigaste instrumentet för 

en persons utveckling”8  

   Citatet tilltalar mig. Jag tänker på hur man som barn alltid har fantasin och leken 

närvarande. Varje händelse tolkas och förstås genom det fantastiska och möjliga. Inte som nu, 

när verklighet och omöjlighet i högsta grad påverkar mina beslut. Varje barn är på ett sätt en 

konstnär, ocensurerad och fri i tanken. Det är inte kvalité som är målet för ett barns skapande, 

utan utveckling. Detta är ett synsätt jag har försökt behålla i min skapandeprocess. 

    Någonstans mitt i min process snubblade jag över ett citat jag hittade i den svenska 

akademins ordbok:  

 
Kvinnan besitter i högsta grad det undermedvetna bedömandet eller just det vi kalla intuition. 

AHRENBERG Männ. 3: 145 (1908).” (Saol) 

 

Även kvinnan har ansetts ha en större intuitiv förmåga. Men för kvinnan har intuition inte 

haft samma höga status som hos konstnären, utan snarare som en enkel och till och med 

outvecklad egenskap: ” Man har i dem sett en lägre form af tänkande, godtyckligt och mindre 

skoladt, mera kvinnligt  och ologiskt.”9   

Att intuition har blivit en självklar kvinnlig egenskap blir jag påmind om när jag ser mina 

tamponger som just heter Intuition.  

 

 

 

 
                                                 
8 Simonsuuri, Kirsti (2008) Att vara gäst: fantasins roll i Hanna Arendts tänkande, Hjärnstorm nr. 94-95, 
Imaginära utflykter, s 53.  
9 Larsson, Hans (1997), Intuition, Stockholm, s 6. 
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Dekorationens dåliga rykte 

 

Jag vill att min tapet ska vara dekorativ. Men att göra något dekorativt har varit svårare än jag 

trodde, både i framställandet men även att rättfärdiga dekorationen som sådan. I boken Svensk 

smak- myter om den moderna formen av Sandra Ahl och Emma Olsson hittar jag ett citat.  

 
”Samtidigt som dekoration är ett kulturellt krav på kvinnor (träning, smink, ett vackert hem fyllt av 

god smak), anses den också vara en defekt inom den manliga formvärld som låtsas stå över manligt 

och kvinnligt.”10  
 

Både intuition dekoration är kopplat till kvinnlighet. Det kan därför tyckas förutsägbart, eller 

rent av kontraproduktivt att jag som kvinna på institutionen för Textil använder mig av min 

intuition när jag gör en väggdekoration. Men jag ser det som arbetets nerv att jag befinner mig 

mitt i klichén då jag undersöker den. Den hierarkiska ordningen är också bara giltig för den 

som erkänner den. Jag är medveten om att dekoration inte en dålig klang i andra kulturer och 

sammanhang. Men efter 5 år på Konstfack omedvetet blivit insatt i den diskussion som 

dominerar den opinionsbildade smaken i dagens Sverige, och det är den diskussionen jag 

utgår från.  

   Orden dekorera, pynta, smycka är närbesläktade med ord som krims-krams och till och med 

kitsch. Att smycka ytan hör som, ovan nämnts, samman med en kvinnlig definition av skönhet 

eftersom det har varit kvinnans roll att smycka och dekorera både sitt hem och sig själv. Som 

David Brett skriver i sin bok Rethinking Decoration om färg och dekoration: ”Colour on the 

other hand was simulative and hedonistic and linked to the material world. Needless to say it 

was also feminine”11. 

Zandra Ahl skriver: 
 

”Traditionellt sett är det män som producerar (det anses gott och samhällsnyttigt) och kvinnor som 

konsumerar. Oftast sådant som anses som skräp: smink, kläder och prydnadssaker till hemmet”12 

 

Ett rent ideal grundades under Modernismen. Designinstitutionen Bauhaus, arkitekterna Adolf 

Loos och Le Corbusier är exempel på opinionsbildare som var med och etablerade ett nytt 
                                                 
10 Ahl, Zandra. Olsson, Emma (2001) Svensk smak – myter om den moderna formen, Stockholm, s 25. 
11 Brett, David (2005) Rethinking Decoration – Pleasure and ideology in the visual arts. Cambridge, s 8. ISBN-
13 978-0-521-83676-0 
12 Ahl, Zandra. Olsson, Emma (2001) Svensk smak – myter om den moderna formen, Stockholm, s 121. 
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stilideal som hyllade den rena, enkla formen. Det blev ett modernistiskt ställningstagande att 

lämna dekorationen åt de ”mindre utvecklade civilisationerna” och gå mot ett avskalat 

stilideal som enligt dem tillhörde en utvecklad civilisation. Adolf Loos skriver i sin essä 

Ornament and crime: ”Kulturens evolution är liktydig med avlägsnandet av ornament från 

bruksartiklar”13. Det nya rena idealet såg dekorationen som smuts. Le Corbusier skriver:  

 
“Every citizen is required to replace his hangings, his damasks, his wallpapers his stencils, with a 

plain coat of white ripolin. His home is made clean. There are no more dirty, dark corners.” 14  

 

Det modernistiska idealet var byggt på värderingar som enligt mig känns segregerande och 

elitistiska, eftersom det blev viktigt att markera ett avståndstagande från andra civilisationer. 

   Ytterligare en orsak till dekorationens dåliga klang kan ha att göra med dess koppling till 

ytan, det man dekorerar är ytan och ytan ändar sig, förtvinar och dör. Allt materiellt och 

kroppsligt är förgängligt. Ytans utsmyckning anses vara ytlig och fåfäng, överflödig. Den 

skönhet som är förbunden med den förgängliga ytan, såsom kropp och materia är också 

sammankopplat med kroppslig njutning, något erotiskt och vulgärt. På samma sätt har 

dekoration beskyllts för att vara vulgär och erotisk. Loos menar ”Men när människan av vår 

tid, som av samma starka önskan kladdar erotiska symboler på väggarna är en förbrytare eller 

degenererad”15. 

   Mitt arbete har handlat om att bejaka lusten att dekorera. Det tillfredställer ett behov hos 

mig. Det finns andra som har värderat dekorativ konst och att dekorera som ett mänskligt 

behov. Exempelvis William Morris som var en av förgrundsgestalterna för The Arts and 

Crafts movement. Han skriver:   

 
”…människan strävar efter att, just som naturen, göra de nyttigheter hon framställer vackra; och att 

hon strävar efter att göra framställandet av dem lustfyllt för kännande varelser att stilla sina 

grundläggande behov. Att tillämpa konst på nyttoföremål är kort sagt inte lättsinne, utan en del av 

livets seriösa verksamhet.” 16 
 

 

 
                                                 
13 Loos, Adolf, (1985), Ornament och brott, Göteborg . 12 s. ISBN 91 7764 012 8  
14 Brett, David (2005) Rethinking Decoration – Pleasure and ideology in the visual arts, Cambridge, s 198 
ISBN-13 978-0-521-83676-0  
15 Loos, Adolf, (1985), Ornament och brott, Göteborg , 12 s. ISBN 91 7764 012 8  
16 Morris, William (2003) Design och konst – texter om gränser och överskridande: Dagens konst och 
konsthantverk, (ur en föreläsning hållen i Edinburgh, okt 1889), Raster förlag, s 90 ISBN 91-87215-31-4 
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Skönhetens tabu 

 

Dekorationens ändamål är att den ska förgylla och behaga, vara skön om man så vill. Idag är 

skönheten sammanflätad med ytan. Ytans värde bestäms av smaken och smaken dikteras bl.a. 

av kommersiella intressen och smakinstitutioner som t.ex. Konstfack. Det är idag nästan tabu 

att sträva mot något vackert, i konst och designkretsar. Jorun Veiteberg skriver i hennes bok 

Kunsthandverk -  frå tause ting til talande objekt: ”Å få verket sitt stempla som vakkert, er det 

samme som å få stemplet overflatiskt og tomt”17 Det vackra ses som förenklat och platt, i 

motsats till det fula som har komplexitet och djup. Det fula har en sorts godkänd provokation, 

eftersom provokationen har blivit ett självklart mål för varje konstnär och designer. Jag tycker 

att det är intressant att begrunda den värdenihilism som drabbat skönheten. I t.ex. Islamisk 

kultur är det sköna en självklar och naturlig strävan eftersom den är tätt sammanflätad med 

det gudomliga och Gud. Jag hittade det här citatet om den Islamska skönhetssynen:  
 

”För sufin18 är skönheten ett utflöde av det gudomliga, skönheten är, för att tala med Platon, en 

arketyp, och det är denna gudomliga skönhet som människorna älskar. Skönheten har inte världen, 

den sinnliga lusten som källa, skönhetens källa är det gudomliga, och när skönheten inträder och 

manifesterar sig i världen är den liksom ett återsken av den gudomliga källan” 

Tage Lindbom, i Frithjof Schuons fotspår19      

 

I väst har skönhetsbetydelsen dominerats av Det Gyllene Snittet, en matematisk uträkning 

som stod för de gudomligt sköna proportionerna. Under Romantiken komplicerades 

skönheten. En ny skönhet, det sublima, som relaterar till en känsla i förhållande till något med 

enorma proportioner, ofta i naturen. Något sublimt beskrivs som en lustkänsla som står i 

förbindelse med känslan av skräck och maktlöshet. Den är både grotesk och skön på samma 

gång. Sedan Romantiken har den varit den skönhetssträvan som accepterats. Det sublima är 

associerat med dödslängtan, ofta en manlig sådan. Jorun Veiteberg skriver: ”Virilitet og 

autentisitet ersatt som dog ynde slik det maskulint sublime ersatta det feminint vackre”20 

 Ordet skönhet är som ovan nämnts bannlyst. Det är ett ord som genom historien stått för 

komplexa metafysiska relationer och som nu degraderas till något tomt och innehållslöst. En 

förklaring till skönhetens urholkning kan vara att den nu förknippas med yta, fåfänga och 

kommersialism. Det är också en utbredd åsikt att skönheten anses vara laddad med en 
                                                 
17 Veiteberg, Jorun, (2005) Kunsthandverk -  frå tause ting til talande objekt, Oslo, s 54 
18 Sufism- en andlig/esoterisk falang inom Islam  
19 Omar, Mohammed- I islamisk kultur är det vackra inte tabu, Axess- skönhetens tabu, nr:7 okt, 2008 
20 Veiteberg, Jorun, (2005) Kunsthandverk -  frå tause ting til talande objekt, Oslo, s 56 
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konservativ innebörd. Samtidigt så arbetar de flesta inom design och konst med någon form 

av estetik. Skönheten har med andra ord inte försvunnit, den har bara bytt skepnad.  

   Inom det nya konsthantverket har en överdriven dekorerad yta blivit ett ställningstagande 

mot den förut normgivande skönheten. Ett exempel är designgruppen ”Fuldesign”. Ful har fått 

en positiv laddning medan vacker en negativ. Men det krävs en viss distans, eller ironi från 

upphovsmannen för att göra något dekorativt. Man måste medvetet arbeta med konceptet 

kitsch, annars blir det kitsch på riktigt. Alltså är dekoration bara accepterat under vissa 

former. En manlig formgivare som Per B Sundberg har enklare att jobba med det 

överdekorerade föremålet. På grund av att han är man får han till skänks den distans som 

krävs för att leka med eklektiska, kvinnliga attribut och konceptet av kitsch, utan att det för 

den skull blir kitsch. 

    Dagens syn på skönhet varierar, men i viss mån är det fula ”fint”. Jag håller med om att det 

modernistiska skönhetsidealet som handlar om renhet och avlägsnande är något som jag 

ställer mig mot. Jag intresserar mig främst för ett skönhetsideal som är förbundet med lust och 

känsla. Känslan är sällan eller aldrig är ren eller harmonisk, snarare kaotiskt och flytande.  

 

Dekoration och funktion 

 

Har dekorationen en funktion och är funktionen viktig för objektet? Det är frågor jag har ställt 

mig under projektets gång, egentligen under hela min tid på Konstfack. Som jag nämnde 

tidigare i uppsatsen har jag inte vetat vilken kontext jag ska placera mina föremål i. Det 

mycket på grund av att jag har varit mer intresserad av att skapa objekten än att utforska 

sammanhanget som sådant. Jag har i detta projekt varit mer engagerad av vad konsthantverk, 

design, konst innebär. Ju mer jag läser om dessa ju mer inser jag hur flytande gränserna är. 

Länge har det gjorts en åtskillnad mellan konst och konsthantverk, där konsten är förknippat 

med intellekt och konsthantverk med kroppen. Jorun Veiteberg skriver om uppdelningen 

mellan konst (för anden, själen, intellektet), och konsthantverket (för kroppen), som 

etablerades med Kant, han beskriver det vackra som ett intresselöst välbehag som knyts 

samman med den fria konsten:  

 
”Det er ei filosoisk overbygning for eit hierarkiskt system som plasserer bildekunsten – i kraft av å 

vera formålslaus – i ein overordna posisjon, medan dekorative kunstartar blir plasserte i ein 

underordna posisjon. Den frie venleiken som finst i det estetiske velbehaget er såleis knytt till 
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interesseloyse og refleksjon, medan den vedhengande venleiken er forbunden med sanseleg 

nyting.”21  

 

I och med denna uppdelning har en hierarkisk åtskillnad skapats som placerar konsten i en 

överlägsen position i relation till konsthantverket. Men någonting har hänt inom 

konsthantverket. Objekt är inte längre enbart ”nyttiga” och de har inte alltid en funktion. Jag 

hittade ett citat i Henri Bergsons introduktion till metafysiken:  

 
”Det finns ett betraktelsesätt som bortser från funktionssammanhangen och ställer betraktaren, 

oavsett vad som betraktas, desintresserad inför en värld där föremålens nyttoaspekter inte längre är 

relevanta”22  

 

Jag har nog alltid strävat efter den blick där jag helt objektivt betraktar mitt föremål utanför 

sin funktion. Detta synsätt som Henri Bergson introducerade i hans metafysik spelade en stor 

roll för den modernistiska konsten. Duchamps flasktorkare är ett exempel på ett nyttoföremål 

som tagen ur sin kontext (sin ursprungliga funktion) blir betraktad på ett nytt sätt. Mitt arbete 

är konsthantverk men jag försöker använda mig av samma blick som höjer mig över objektets 

funktion.  

   En tapet har ett dekorativt syfte, inte olik en tavla. Det finns en uppfattning att en dekoration 

är gjort utan samma känsla och idé som ett konstverk. Jag hävdar att detta är fel och att 

gränsen mellan dekoration och konst är mer obestämd. För de flesta köpare är gränsen mellan 

konst (som i tavlor) och dekorativ konst, posters, tapeter, ja allt man hänger upp på sin vägg 

hemma, hårfin. David Brett skriver i sin bok, rethinking decoration: 
 

”…most buyers of paintings buy with a location in mind, for it’s total colour/space effect in a given 

situation; that is to say, with a decorative intention”23 

   

Att form följer funktion är framförallt en modernistisk syn på bruksföremål. Det var ett 

medvetet avståndstagande från den onyttiga, dekorerade formen som var utmärkande för den 

tidigare epoken l’art nouveau. Det var inte bara att de hade en dekorerad yta som upprörde, 

utan även den orealistiska formen på föremålen. Att blanda in för mycket fantasi i 

verklighetsanpassade föremål skymde nyttan och därmed skönheten. I utställningen förfärligt 

                                                 
21 Veiteberg, Jorun, (2005) Kunsthandverk -  frå tause ting til talande objekt, Oslo, s 48 
22 Bergson, Henri (1992), Introduktion till metafysiken, Lysekil, s 36. 
23 Brett, David (2005) Rethinking Decoration – Pleasure and ideology in the visual arts, Cambridge, s 211. 
ISBN-13 978-0-521-83676-0 
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härligt om 1800-talets eklektiska stilepok som hölls på Nationalmuseum beskrivs det att det 

ansågs ”…omöjligt att en bordsklocka formad som en skir blåklocka skulle ge ifrån sig 

ljud[…]absurt var det att låta en skål på fot likna ett hjorthuvud som bar upp en dignande 

fruktkorg”24. Många kritiska röster hördes kring de föremål som inte bara saknade 

nyttoaspekt utan även var förnuftsvidriga och ologiska i sin formgivning. 

 

Avslutande ord 

 

Att sammanfatta mitt projekt blir lite som att sammanfatta min tid på Konstfack. Jag har i det 

här projektet gjort en djupdykning och reflekterat över min arbetsprocess. Med 

utgångspunkten att jobba intuitivt stötte jag på frågor som utmanade mig. Frågor om 

projektets kontext, syfte och vad dess funktion är. Utan att ha färdiga svar på dessa frågor 

formades steg för steg en bild, både en faktisk bild samt en övergripande bild av mitt projekt. 

Jag har kommit fram till att det som inspirerar fantasin kan utveckla och berika oss. Jag har 

också insett att om man bortser från förutbestämda smakregler och ge sig hän åt det lustfyllda 

arbetet att dekorera, kan man lösa upp de osynliga regler och maktstrukturer som låser oss till 

normen. Men framförallt har jag läst mig lita på min intuition och känsla. 

   Som en sista del i mitt projekt har jag gått igenom gamla anteckningsböcker från mina år på 

Konstfack. Plötsligt går det upp för mig, jag har trott att min arbetsprocess är slumpartad men 

ser plötsligt orsakerna till mitt intuitiva handlande. I dessa anteckningsböcker hittar jag 

ledtrådar till min intuition. Jag inser att jag omedvetet format mitt projekt i tanken långt innan 

jag påbörjade det. Jag behövde bara förlora mig i ”tankens hvila”. 

 

   
Lisa Petrelius, Stockholm 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Kåberg, Helena (2007), Förfärligt härligt, Nationalmuseum, Stockholm, s 107. 
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Bild 3 
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Bild 4 

 
Tapeten under arbete 
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