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   ”It [propaganda] sees the individual not only as a cell 

in the social organism but as a cell organized into the social unit. Touch a 

nerve at a sensitive spot and you get an automatic response from certain 

specific members of the organism.”1 

 

 

”… begäret att utnyttja, vilket den som använder sig av ”propaganda” eller 

”suggestion” är besatt av. Han uppträder på samma sätt i förhållande till 

människor som i förhållande till ting – dessa ting, till vilka han aldrig 

kommer att träda i relation, men som han vinnlägger sig om att beröva 

distans och självständighet.” 2 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Bernays, Edward: 1927, Propaganda, s. 55.  

2
 Buber, Martin: 1951, Distans och relation, s. 34. 
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Transitobjekt  

 
 

Inledning 

Föreliggande text är ett försök att samla de tankar som uppkommit 

under masterarbetet. Inledningsvis beskriver jag de övergripande 

funderingar jag haft, gällande de verk vilka presenteras vid 

slututställningen, samt de verk som tillkommit under 

masterprogrammet. Sedan en kortfattad bakgrund där jag 

rekapitulerar de två masterårens aktiviteter. Därefter närmar jag mig 

de enskilda verken och de tankar jag haft i relation till dem. 

Avslutningsvis sammanfattar jag texten och öppnar samtidigt för 

framtida projekt. 

 

Verken som tillkommit under masterprogrammet kan sägas utgöras 

av skal- och materialförskjutna modeller av de underlag, objekt eller 

fysiska konstruktioner verkandes i globala flöden av meddelanden 

och objekt, samt sambandet med deras ideologiska överbyggnad. 

Konstverken rör sig på två nivåer. Den första nivån berör olika 

aspekter av form.  Särskilt i verket Phantom Objects 001-004 (se 

fördjupad beskrivning under rubriken med samma namn), men även 

i övriga verk. Phantom Objects 001-004  är en variant och 

uppföljning av mitt Bachelor arbete. Den andra nivån handlar om 

påverkan.
 3

  Beträffande konstverket Annonspelaren (se fördjupad 

beskrivning under rubriken med samma namn), redovisas hur det 

kapitalistiska systemet tycks bygga på en ständig produktion av nya 

begär omskapade till varor, eftersom den lokala marknaden när det 

gäller basala behov har mättats. produktionen av nya begär bygger i 

sin tur på sonderingar av vad vi (i västvärlden och numera i hela 

världen) vill skapa genom marknadsanalyser och kontrollgrupper. 

Och idag, bland annat via den aktuella sökmotorn Google, vilken 

kartlägger vilka trender som fluktuerar och var. Den informationen 

stimulerar till ytterligare spekulation och produktutveckling. I 

kombination med påverkan skapas en loop mellan påståenden och 

begären vilka uppstår till följd därav. Loopen skapar världsbilder, 

hegemonier, paradigm.
4
   

 

I det följande skall jag förtydliga de två nivåerna i verken och i 

                                                 
3
 Här knyts alltså två nivåer samman. Å ena sidan påverkan å andra sidan de 

bakomliggande fysiska konstruktionerna, vilka jag fryst, skalförändrat, förfinat, kort sagt 

omvandlat. Påverkan kan som imaginärt material också sägas ha formella aspekter vilka, 

vidlyftigt uttryckt, är den av den dominerande klassen i samhället konstruerade ”marinad” 

av bilder tankar etc.; kort sagt hegemonin och det innevarande paradigmet. Då det kommer 

till ”marinaden” närmar jag mig den via den tradition inom akademin som just utgörs av 

kritiken och diskussionen av masskommunikation och dess effekter. 
4
 Med andra ord tillerkänner jag den meningsskapande produktionen, som mynnar ur den 

flora av medier människor idag är exponerade för, relevans då det gäller hur människor ser 

på sig själva och sin omvärld.  
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texten. Nivå ett utgörs av tankar redan formulerade i 

Bachelorarbetet.  

5
 

I dialog med lera skapade jag påhittade fantasiformer, utifrån en 

slags mimicry, med intentionen att i formerna visa tecken på 

ändamålsenlighet – eller som jag då uttryckte saken: 

ändamålsenlighetens fenotyper.
6
 Lera var ett givet material p.g.a. sin 

                                                 
5
 Presentation av Bachelorarbetet, utan titel, på Bildmuséet, Umeå, 2010.05.10.  

6
 En organisms fenotyp är antingen hela dess fysiska skepnad eller en specifik egenskap, 

som varierar mellan individerna. Här använder jag termen utanför dess ämnesområde: 

Biologi. 

plasticitet och inneboende möjlighet till snabb hantering. 

Kombinationen textframställning (Bachelortexten) och 

bearbetningen av leran visade sig i sammanhanget givande. 

Antydningarna i de tredimensionella leralstren och mötet med 

materialet är besläktat med textframställningens ”formulering”. 

Släktskapet anades men avtäcktes inte fullt ut.  I erfarenheten av två 

vitt skilda material jag förstod jag textens plasticitet. En plasticitet 

vilken likt leran framtvingar ett inre motstånd, tvingar fram en inre 

friktion eller ett inre omdöme. Antydningen må vara än så liten eller 

övertydlig. Formens imitation eller - ”som om likhet” - av något är 

en balansakt. En tankes form eller idé utvecklas kanske till en början 

genom vaga antydningar. Här handlar det om att besegra det inre 

motståndet för att avslöja vad som är. Detta något kan tänkas vara 

ändamålet. Vid tidpunkten för min Bachelorexamen kretsade mina 

tankar mest runt ändamålsenlighetens fenotyper. Det vill säga 

karaktäristiken hörandes till något med ändamålsenlighet.  

 

Min begränsning till de mekaniska uttryck, jag hittills arbetat med 

kanske kan ses som en metafor för någonting annat. Jag vet att jag 

emellanåt själv kopplat formerna till en kropparnas förgänglighet. 

Kroppar tappade på liv. Eller omvänt kroppar väntandes på att få liv. 

I dagsläget tror jag att jag i framtiden kommer att arbeta vidare med 
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den här problematiken och i så fall utöka formlogiken. Under 

Masterprogrammet har tankarna spunnit vidare, från den ovan 

nämnda imitationen av fenotyperna för ändamål, till att numer även 

omfatta något vilket skulle kunna beskrivas som varandes i ett 

förskjutet tillstånd från sin ursprungliga ändamålsenlighet. Det vill 

säga igenkänningsbara former vilka har ett tydligt ändamål, men där 

mitt utförande på olika sätt har berövat formen den ursprungliga 

ändamålsenligheten. Hitintills har det kommit att ta sig uttryck i 

relativt banala objekt, knutna till en specifik sfär. Jag kallar dem 

Transitobjekt. De är standardiserade objekt vilka rör sig mellan olika 

platser över hela jorden. De i mitt masterarbete presenterade verken 

representerar, på olika sätt, de styrfunktioner som finns inbäddade i 

fysiska ändamålsenliga konstruktioner. De är nämligen både tomma 

och fulla. Tomma för att de är öppna att användas hur som helst, till 

och med omkonstrueras. Fulla eftersom de i sin funktionalism 

uppmanar att användas i enlighet med en rad premisser, vilka kan ses 

som ramverk och i förlängningen artefakter manifesterandes ett 

basalt mänskligt (ideologiskt) förfaringssätt. Imitationen, som 

kommentar, har för mig varit ett slags förlängning av Bachelor 

arbetet och en metod att erhålla överblick över detta konkreta och 

påtagliga globala system av objekt och former vilka likt 

himlakropparna cykliskt, rytmiskt passerar i bestämda banor 

oupphörligt över hela globen relaterade till olika typer av 

förehavanden och projekt. I mina verk har materialen olika grad av 

betydelse. Materialvalet kan i vissa fall länkas till formens karaktär 

på ett idémässigt plan, å andra sidan tillåts materialen agera neutral 

materia endast verkandes för  formens gestaltning. 

 

Nivå två består av relationen mellan konstnären och den 

samhälleliga påverkan vi alla är exponerade för, mer precist 

propaganda, eller det mer vardagliga, PR (Public Relations). 

Förhållandet utgörs av det jag här kallar ”den inre världen” och 

”påverkan”. Den inre världen vilken å ena sidan är källan till 

skapandet, är å andra sidan erfarenhetsresultaten vi i samhället gjort. 

I mitt fall dessutom de samlade erfarenheterna av skapande arbete 

och konstvetenskapliga studier erhållna under åren vid 

Konsthögskolan i Umeå och på Konstfack i Stockholm. Påverkan 

torde betyda alla exogena händelser, där vissa mer – andra mindre 

förändrar subjektets tankemassa och leder till framtida handlingar. 

Mer specifikt, menar jag, den varierande graden av sofistikerad 

manipulation.
7
 Inom reklamen och politiken handlar det om att 

                                                 
7
 Jag frågar mig vilka strategier som finns till buds då det gäller att förhålla sig till de mer 

eller mindre effektiva budskapen? Hur behålla ”den inre världen” i sådan kondition att den i 

det långa loppet håller reda på autenticiteten hos de ”inre bilder” eller ”tankar” som formar 

ens liv. Är det ens eftersträvansvärt? Den frågan handlar om hur uppgivet ens resonemang 
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påverka människors tänkande så att de handlar i enlighet med 

avsändarens önskan. Man använder bilder, musik, film, tv, tv-spel, 

text. Så många olika kanaler avsändaren kan finansiera för att 

effektivt nå fram till mottagaren. Mottagaren är individen och 

kollektivet, vilka tillsammans genom att påverkas i avsändarens 

avsedda riktning, överlämnar sin kraft och makt till avsändaren. Här 

kan man begränsa sig till den språkliga retorikens teknik, trots att 

psykologin och retoriken även verkar i exempelvis en bild. På 

högskolor och universitet världen runt kan man fördjupa sig i 

retorikens teori och praktik. Studenten läser Platon m.fl. och drillas i 

att inte bara lägga fram sin egen sak på det mest övertygande sätt 

utan också i förmågan att avväpnamotståndarnas argumentation. Vad 

som helst kan presenteras på ett övertygande och medryckande sätt! 

Inte bara vid stormötet, i tidningsartikeln och på televisionen; på 

internet bedrivs argumentationen just så. Det kan också handla om 

att förändra ords innebörd, vilket inte bara är ett sätt att förändra 

språket utan framför allt att manipulera.
8
 Förändringen av ett ords 

betydelse sker även över längre tid. Ett ord börjar användas på ett 

                                                                                                                
är angående var makten är och vad den vill. Med makten menar jag just den maktrelation 

som finns mellan mottagarna och avsändarna då det gäller masskommunikation. 
8
 Magnus Bärtås föreläsning: 2011.08.27, Konstfack. Här nämndes Viktor Klemperers 

filologiska utredande i boken LTI av hur ordet hjälte under Nazitiden i tyskland över längre 

tid kopplades samman idéer om fanatism. Hjälte blev alltså under nazitiden konnoterat med 

fanatism. 

nytt sätt. Ta till exempel ordet propaganda, vilket till en början var 

ett ord i jordbrukssammanhang.
9
 Det hade innebörden ympning, 

d.v.s. hur man kan ta växtdelar från en växt och föra samman dessa 

med en annan växt. Man kan till exempel ha ett äppelträd med 

kvistar från flera olika sorters äpplen och alla bär frukt på samma 

träd. Ordets betydelse har följaktligen förändrats. Från att ha att göra 

med ympning till att ha att göra med att ivrigt kommunicera en åsikt 

till många människor och enskilda individer – vilket i och för sig 

också är en sorts ympning. Sammanträffandet mellan det här ordets 

ursprung och dess användning är fascinerande, eftersom propaganda 

fungerar på detta sätt, likt fallet med betydelseförskjutningen mellan 

orden politik och journalism.
10

 Skillnaden är att propaganda var det 

passande ordet för att beskriva vad De propaganda fide ville göra 

när Katolska kyrkan upptäckt att protestantismen bredde ut sig, 

nämligen inympa den katolska tron. Att påstå att journalism är lika 

med politik är trots sin vulgära innebörd nära sanningen. Men det är 

ju inte det som man i första hand vill eller tror att orden betyder. 

Således kan man konstatera att en del av propagandamaskinernas 

                                                 
9
 Wessén, Elias & Nordsteds Ordbok (Nordsteds Förlag): 1960, andra upplagan(tolfte 

tryckningen); Hellquist, Elof, Svensk Etymologisk Ordbok, Andra Bandet o-ö: Lund 1980. 
10

 Dickinson, Tim: 2011, “The Fox News Fear Factory”, Rolling stone, Issue 1132, June 9, 

s. 55-82. Här beskrivs hur Roger Ailes, som idag är anställd på Fox av Rupert Murdoch, har 

satt likhetstecken mellan politik och journalism i teori och praktik. 
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verksamhet går ut på att förändra ords betydelse.  

 

Hur går det till när ett ords betydelse förändras? I fallet med Roger 

Ailes praktiska förändring av ordet journalism tycks det ju vara 

ganska enkelt, det vill säga för den som bestämmer över mediet. 

Ailes, i USA, bestämmer vilka nyheter och vilka vinklingar 

nyheterna skall ha när de rapporteras. När Nixon skulle komma till 

makten tog Ailes in vanligt folk, upplockade från gatan, vilka inte 

var utbildade journalister, till tv-studion. Där kunde de med lätthet 

köras över av argumentationsdrillade politiker i de för stunden 

aktuella ämnena, vilka i sin tur säkerligen valts utifrån politikerns 

(Nixons) agenda. Hela sändningen blev ett direktförmedlande av 

Nixons politik, eftersom den påhittade journalisten inte hade de 

färdigheter vilka krävdes. Den presenterade journalistiken var i 

själva verket ohöljd politik. Idag har Ailes finslipat metoden 

ytterligare. Under de dagliga sändningarna, pågående från morgon 

till kväll, stöts och blöts de förment aktuella frågorna på det sätt som 

ligger i linje med Ailes politiska agenda. Dagarna i ända byts 

betydelserna av aktuella ord ut. Investering betyder plötsligt 

slösande.
11

I Sverige kallar sig plötsligt Moderaterna för Arbetarparti, 

                                                 
11

 Dickinson, Tim: 2011, The Fox News Fear Factory, Rolling stone, Issue 1132, June 9, s. 

55-82. 

vilket är renoméstöld. 

 

Kan det här vara besläktat med en teknik presenterad i Noam 

Chomskys (1956) Transformational Gramar (TG)
12

 vilken syftade 

till att förstå hur språket kan användas för att förändra betydelse och 

förändra en persons mentala modell av världen. Tekniken har 

vidareutvecklats av en rad lingvister och resulterat i Meta-Modellen 

och Mind-Lines. Jag är osäker på huruvida teknikerna bör ges 

statusen av att vara tillförlitliga, men anser att de tillför diskussionen 

viktiga perspektiv.
13

 Teknikerna syftar vad jag förstår till personlig 

utveckling. Men de skulle kunna användas på flera sätt.  

 

I grova drag går de ut på att utveckla en slags distans till språket. 

Genom att följa ett visst schema av frågor gör metoderna att de 

föreställningar och modeller en människa har av världen kan lösas 

upp för att omformas. Metoden grundar sig på ett resonemang runt 

begreppet paradigm och vilken effekt ett paradigmskifte har, då 

världen ter sig annorlunda och tidigare kända företeelser måste 

omprövas. Paradigmskiften sker sällan. Man brukar syfta på 

                                                 
12

 Hall & Bodenhamer: 2005, Mind Lines – lines for changing minds, s.253: refererar här 

till Chomsky. 
13

 Jag menar här den akademiska statusen inom diciplinen lingvistik. 
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omvälvande händelser liknande bevisföringen gällande 

himlakropparnas rörelser och jordens sfäriska form. Är det solen 

eller är det jorden som är planetsystemets centrum. Idag vet man att 

gravitationen är den avgörande faktorn. Men skillnaden av 

paradigmskiftet gäller inte axiom eller faktafel. Utan gäller framför 

allt följderna. Vilka följder får en viss modell av världen? Enligt 

neuro-lingvistiken förändras våra neuro-semantiska upplevelser, 

d.v.s. vår subjektiva verklighet förändras i grunden och därmed 

också sättet hur vi interagerar med världen.
14

 Och följaktligen så vid 

paradigmskiften. 

 

Men, fortsätter Hall & Bodenhamer, paradigmet är trots allt endast 

en modell av världen. D.v.s., även om man idag exempelvis kan fota 

digitala bilder finns det säkert individer som aldrig använt eller 

kommit i närheten av en digitalkamera. Trots det lever den personen, 

förutsatt att den är medveten om existensen av en sådan teknik, med 

en världsbild som bygger på en modell av världen som säger att det 

är möjligt att fotografera digitalt. Modellen är liksom kartan aldrig 

det verkliga territoriet i fysisk mening. Människors modeller är alltså 

mer eller mindre överensstämmande med verkligheten, aldrig helt 

                                                 
14

 Hall & Bodenhamer: 2005, Mind Lines – lines for changing minds, s. 247-262. 

överensstämmande, alltid tolkningar. Personen skulle alltså kunna ha 

missuppfattat en viss teknisk aspekt och börjat handla utifrån den 

missuppfattningen.
15

 Följaktligen handlar vi aldrig direkt med 

verkligheten utan via vår modell av den. Jag tänker att människor 

skapar en modell av verkligheten i samklang med sin grupp. När det 

gäller samhället i stort sker det korrelerat till massmedierna, 

arbetsplatsen, familjen etc. Det är intressant eftersom det är på den 

här nivån propaganda förmodligen befinner sig då den är som mest 

effektiv. Människorna, du och jag på individnivå, men också på 

global nivå, bygger upp en modell av världen som fungerar likt en 

ram, vilken inom oss organiserar vissa funktioner och sätt att se. 

Hall & Bodenhamer menar att ramen styr vårt seende och vi ser 

bekräftande tecken. Meta-modellen
16

 utgår från att det är via språket 

vi bygger upp ramarna. Språket är en direktförbindelse till 

människans ramverk. Via meta-modellens konversationsmodell kan 

ramverket tydliggöras och möjligheten att transformera det 

assisteras. Modellen kan hjälpa en individ att förstå sig själv och sitt 

                                                 
15

 Som exempel skulle den kunnat tro att för att fota digitalt måste man ha en kamera av ett 

visst specifikt märke, vilket delvis stämmer, men det är inte det enda kriteriet. 
16

 Meta-modellen förklarar hur språket fungerar neuro-lingvistiskt och hur vi därigenom 

effektivt kan arbeta med språket genom att översätta meta-modellen till en 

konversationsmodell för att rama om (”reframe”) betydelse. Detta kan verbaliseras på ett 

kraftfullt sätt; något en oetisk person kan missbruka.  Hall & Bodenhamer: 2005, Mind 

Lines – lines for changing minds, s. 62. 



 

  Transitobjekt – Bobi Prinz 9 

ramverk. I den kontexten är verktyget effektivt, men tvivelaktigare 

blir det när det används i andra syften. Hall & Bodenhamer menar 

att man genom att bestämma en ram kan styra en upplevelse 

eftersom ramarna leder förståelsen, beteendena och känslorna. 

Lyckas någon fastställa ett ramverk på en högre meta-nivå utan att 

det offentliga är uppmärksam på det kan det offentliga bli inlindat i 

ett meningsgenererande system vilket omformar ens föreställningar 

om modellen och därmed världen. I bästa fall känner sig publiken 

diffust manipulerad, i värsta fall märker den det inte.
17

 

 

I fallet med Roger Ailes och hur han praktiskt omvandlar journalism 

till politik provar jag nu att kort applicera konversationsmodellen: 

 

Vilka andra betydelser kan jag ge detta beteende? Betydelsen jag ger detta är att 

(subjektivt) Roger Ailes är en makthungrig politiker vilken genom att definiera journalism 

med politik, givit sig själv och andra argumentet att missbruka ett journalistiskt verktyg. 

 

Vilka andra betydelser kan jag ge detta subjektiva påstående? Jag reagerar på detta eftersom 

jag vuxit upp med demokratiska värden och tron på en objektiv och neutral journalism.  

 

Vad händer om vi vänder på syntaxen och beskriver ovan skrivna som en fråga? Motsatsen? 

Har jag vuxit upp med demokratiska värden och en objektiv och neutral journalism? Jag har 

vuxit upp med icke-demokratiska värden och en subjektiv och vinklad journalism. 

                                                 
17

 Hall & Bodenhamer: 2005, Mind Lines – lines for changing minds, s. 247-262. 

 

Hitta motexempel. Journalisterna har oftast givit intrycket av att vara neutrala och 

objektiva. 

 

Vilka andra betydelser kan jag ge detta beteende? Journalister ger oftast intrycket av att vara 

neutrala och objektiva men så är inte alltid fallet. Det finns tillfällen då journalister inte är 

objektiva och neutrala. Idealet att kunna vara objektiv och neutral är ouppnåeligt. Det finns 

olika typer av journalister, de vilka strävar efter att vara objektiva och neutrala och de vilka 

låtsas vara det i syfte att vinkla rapporteringen till någons fördel. 

 

Vilka andra betydelser kan jag ge detta subjektiva påstående? Medvetenheten om frågans 

komplexitet resulterar i ett uppgivet resonerande kring att det finns olika kategorier av 

journalister vilka arbetar efter olika ideal. Att språket i sig är ett verktyg som alltid är 

subjektivt och vinklande. Att journalister är utsatta för att de är beroende av sin 

arbetsgivare, vars agenda de måste följa. 

 

Vad händer om vi vänder på syntaxen och beskriver ovan sagda som en fråga? Motsatsen? 

Resulterar medvetenheten om frågans komplexitet i ett uppgivet resonerande kring att det 

finns olika kategorier av journalister vilka arbetar efter olika ideal? Är språket ett subjektivt 

och vinklande verktyg? Är journalister beroende av sin arbetsgivare? Måste de följa sin 

arbetsgivares agenda? 

 

Hitta motexempel. Vid läsandet av en tidning tänker man inte alltid på frågans komplexitet. 

Språket är ibland objektivt och neutralt. Det finns oberoende journalister vilka inte behöver 

följa någon annans agenda och ändå kan publiceras. 

 

Vilket positivt innehåll finns här? Vad har orsakat den begränsande övertygelsen? Vid 

frukostbordet, eller i tv-soffan vill man ta det lugnt och koppla av. Det känns tryggt att 

kunna lita på språket och journalisterna. Det kan vara viktigt att ta del av den oberoende 
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journalistiken. (Orsakat av) de tillfällen till exempel vid debatter då argument från olika 

sidor möts och visar sin övertalningskraft. 

 

Vilka andra betydelser kan jag ge beteendet? Innerst inne vill vi alla lita på den information 

vi får från massmedier. Innerst inne vill vi att allt ska vara bra. Allt är bra. Massmediernas 

placering i kök, vardagsrum, sovrum och sättet de konsumeras på är en del av deras 

kraftfullhet. På morgonen och kvällen då man är trött och nästan inte orkar tänka är man 

som mest övertalningsbar. 

 

Vilka andra betydelser kan jag ge det subjektiva påståendet? Att det beror på vetskapen om 

följden av yttre påverkan.  

 

Vad händer om du fortsätter att tänka på det här sättet? Du måste förhålla dig skeptisk till 

det som förmedlas via massmedier. 

 

Hur kommer detta beteende att se ut vid slutet av ditt liv? Vid slutet av ditt liv kommer din 

skepsis ha skapat en parallell historia vilken överensstämmer med dina egna 

efterforskningar. 18 

 

På det här sättet fortsätter konversationsmodellen med frågor fram 

och tillbaka. Kan man behålla distansen till språket och innebörderna 

verkar ens inre betydelser luckras upp och man får presenterat för sig 

sitt eget ramverk av mening och betydelse. Det handlar om att 

tydliggöra för sig själv vilka subjektiva modeller av världen man bär 

inom sig. Svaren blir en metanivå av den handling som bearbetats 

                                                 
18

 Konversationsmodellen fortsätter med fler frågor, men jag stannar här av utrymmesskäl. 

med konversationsmodellen. Frågorna fortsätter sedan att gälla 

betydelserna, vilket får till följd ytterligare en metanivå som visar 

vilken betydelse betydelsen har. Hjärnan börjar tänka på sina egna 

tankar. Man blottlägger de vida och allmänna påståendenas 

fungerande likt ramar för ens tänkande och handlande.
 19

 

 

Detta skulle kunna kallas betydelsens plasticitet, m.a.o. kognitionens 

plasticitet.
20

 Människors världsmodell är plastisk som lera. I rätt 

händer? I Roger Ailes händer? Konversationsmodellen anser jag 

vara intressant i sammanhanget eftersom den tydligt behandlar 

tänkandet. Ur ett argumentationsanalysperspektiv skulle man likaväl 

kunna se att det handlar om att bena ut de argument vilka stödjer en 

specifik tes. Och så är det ju, men metoden gäckar mig.
21

   

 

Plasticiteten, flexibiliteten, menar Catherine Malabou i sin bok What 

Should We Do with Our Brain?, är önskad och efterfrågad i den 

samtida neo-liberalistiska ideologin. Den bygger till stor del på 

                                                 
19

 Språket är, anser jag, främst ett instrument inom vilket offentligheten befinner sig. Det 

används för manipulation människor emellan. De andra användningsområdena, som till 

exempel möjligheten neutralt informationsutbyte eller poesi är sekundära.  
20

 Begreppet plasticitet lånar jag från Chaterine Malabou, där hon använder det mer 

specifikt i relation till hjärnan: Malabou, Chaterine:2008, What Should we Do with Our 

Brain? 
21

 Jag tänker på det faktum att den verkar i kontexten personlig utveckling och tänker på 

Foucaults tankar om självdiciplinering i boken Övervakning och Straff. 
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decentralisering och upplösning av hierarkier genom att förflytta 

kontrollen till självorganiserande enheter. Det liknar de bilder och 

teorier som finns av hjärnans metod att organisera, med nervsystem 

organiserade enligt multipla anslutningar mellan platser med viss 

funktion. De involverade (dvs. de anställda) själv-organiserar och 

själv-kontrollerar sin egen plasticitet, vilket är deras verkliga 

uppgift: att ständigt vara flexibel. Men den verkliga flexibiliteten 

befinner sig en nivå bortom individens direkta uppmärksamhet. 

Nätverket (det sociala, det professionella, etc.) bestående av flexibla 

celler skiftar i takt med uppgiftens natur. Malabou menar att de vilka 

belönas är de vilka inte envisas med att hålla sig trogen sitt jag, sin 

familj, sin specialiserade praktik, sin kunskap,
22

 utan snabbt anpassar 

sig till en värld av förändring: ”det handlar om förmågan att 

behandla sin egen person som om den vore en text som kan bli 

översatt till olika språk”
23

 Jag tänker mig att det kan ske med 

konversationsmodellen ovan eller liknande
24

, medvetet eller 

självständigt omedvetet. 

 

                                                 
22

 Malabou, Chaterine: 2008, What Should we Do with Our Brain?, s. 40-54.  
23

 Boltanski & Chiapello, “The New Spirit of Capitalism”, s. 461, citerad i: Malabou, What 

Should we Do with Our Brain?, s. 46.  
24

 Instrumentet språket är det jag här begränsat mig till då det gäller den kognitiva delen av 

plasticiteten.  

Det Roger Ailes gör är ju egentligen gammal skåpmat, gammal 

metod. Idag finns ju andra medier med större genomslagskraft. Tv i 

förhållande till internet och dataspel är kanske i sammanhanget 

förlegat.  Idag finns ju internet och dataspel med sina motstridiga 

budskap från alla möjliga olika världsmodeller vilka nästan skulle 

kunna liknas vid frågestunden ovan. Här blir man fullkomligt 

marinerad och formad av informationsflödet. Vad vet man om 

slutmålet.  Är t.ex. internets inflytande och påverkan på individen 

bra eller dåligt? Vi uppdaterar världsbilden helt enkelt? Å andra 

sidan kanske tv:n är ännu mer inflytelserik idag då det är den som får 

stå för det stabila. Nyhetsankaret känns igen och trovärdigheten 

förstärks genom den kontrastverkan som blir följden av jämförelsen 

med exempelvis internet. Plasticiteten uppmuntras och är 

efterfrågad. Malabou menar att plasticiteten idag betraktas som ett 

tecken på sundhet och framgång. Den som inte är flexibel är inte 

heller efterfrågad. Att läka och tillfriskna innebär att åter bli flexibel; 

att manifestera kvalitéer som ”självsäkerhet, snabbhet, flexibilitet 

och energi”.
25

 

 

 

                                                 
25

 Kramer, Listening to Prozac (New York: Viking, 1997), s 297, citerad i: Malabou, What 

Should we Do with Our Brain?, s. 51. 
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Bakgrund  

Under hösten 2010 inleddes mina studier på Konstfack. Jag hade 

sökt till masterprogrammet med ett projekt som jag hade för avsikt 

att realisera. Samtidigt var jag medveten om projektidéns brister, 

samt innebörden att påbörja en utbildning avseende intentioner och 

resultat. Projektet jag ansökte med var i förhållande till min 

dittillsvarande konstnärliga verksamhet, för att beskriva det med 

hjälp av något annat, likt logiken i Tarkowskis Stalker. Där kastar 

huvudpersonen en sten en bit framför sig för att sedan gå dit. På det 

sättet navigerar han sitt sällskap genom ett oförutsägbart universum. 

Likaledes kastade jag ut min projektbeskrivning, med vetskapen att 

den skulle föra mig till en annan plats, inte nödvändigtvis dit jag 

föreställt mig. Frågan handlar kanske om vart kompromisslösheten 

för en och vad som istället kan vara givande i en kompromiss. 

Kompromissen ökar valmöjligheterna i samma takt som 

autenticiteten minskar dem. Konstnären kan ha en autentisk rörelse, 

konstverket en annan, utan att konstnären i ett förstånde är medveten 

därom. I utbildningssituationen som den här under 

masterprogrammet står man inför valet att erkänna lärarnas och 

professorernas kunskaper och erfarenheter eller bortse de till förmån 

för egen linje. Jag har förhållit mig oproblematisk till denna relation.  

Pragmatikern inom mig erkänner kunskapen och erfarenheten hos 

andra i syfte att dra lärdom av den och själv bli en bättre konstnär. Å 

andra sidan har jag också erfarenheter av det motsatta och de mycket 

egenartade erfarenheter något sådant ger. En sådan situation 

föreställer jag mig infinna sig efter utbildningens avslut. Under 

utbildningens gång har medvetenheten om min egen plasticitet ökat 

och fått mig att inse att det gäller att utnyttja tiden och tillägna sig så 

mycket lärdom som möjligt. 

 

Med ovan nämnda vetskap för handen höll jag mig hösten 2010 

benhårt fast vid mitt projekt vilket jag ansökt utbildningen med. Jag 

arbetade med de aspekter jag föreställde mig vara nödvändiga för 

förverkligandet av det. Men befann mig i en oroande konflikt med 

mig själv. Skulle jag ihärdigt hålla fast vid egen linje, mitt egna 

projekt, och streta på. Eller skulle jag släppa det, se det som vad det 

var: ett ganska ogenomtänkt utkast, formulerat för att kommunicera 

en preliminär skiss tillbliven under ansökningsprocessen till 

Konstfack. Beslutet var svårt att komma fram till. Jag hade verkligen 

trott och drömt på mitt projekt. Hade levat och fantiserat om det så 

länge. Mitt inre hade kopplat samman verkidéns autenticitet med 

min egen person.  

 

Vårterminen 2011 beslutade jag efter mycken vånda, uppgivenhet 
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och känslan av misslyckande att inte fortsätta med ovan nämnda 

projekt. Istället, vägledd av min handledare, inleddes en period av 

läsande och skrivande. Parallellt deltog jag i de kurser som erbjöds 

och grupparbetade med två studenter, vilket resulterade i två förslag 

på offentliga konstverk.  

 

Under skrivperioden undersökte och analyserade jag jag djupare 

mina idéer och intentioner, samt började sakta men säkert formulera 

vad mitt masterarbete skulle behandla. Jag hade återfått vittringen på 

flera gamla undanträngda spår, vilka jag tidigare lagt åt sidan då jag 

ansett graden av komplexitet alltför svårbemästrad. Men i själva 

skrivprocessen avslöjades för mig hur viktiga dessa teman måste 

vara eftersom jag ånyo börjat tänka på dem. Trots det erkänner jag 

att föresatsen kanske inte varit möjligt att tidigare genomföra 

beroende på mina egna begränsningar. Men nu hade studierna, 

samtalen, analyserna givit mig åter den kraft och entusiasm, samt 

förståelse jag tidigare saknat. 

 

Vårterminen 2011 avslutades med att jag hade möjlighet att företa en 

resa till USA. Den resan kom att bli kulmen på mina årslånga 

efterforskningar. Jag hade möjlighet att med egna ögon besöka och 

se de platser jag då kopplade samman till de initiala funderingarna 

runt mitt kommande masterprojekt och projektet Hej Gävle.
26

 Vidare 

hade jag vid tidpunkten två huvudsakliga konstnärliga 

frågeställningar. Den ena rörde ett resonemang om påverkan (mer 

precisserande masskommunikation) satt i relation till de senaste 

forskningsrönen om hjärnan. Något jag då tyckte var upptakten och 

inledningen till masterarbetet. Den andra frågeställningen 

framsprang ur mötena med Gävle kommun och Gävle konstcentrum. 

Gävle konstcentrum anordnade en rad presentationer. Där tog jag 

fasta på Joe Hills öde (Joe Hill föddes i Gävle).  

 

Hur gick jag tillväga? Beträffande hjärnforskningen hade jag i 

Stockholm, via konferensen Towards a science of consciousness fått 

en inblick i det vida forskningsfält hjärnforskningen givit upphov 

till. Jag kontaktade de personer som organiserade och finansierade 

sammankomsten. Jag inriktade mig på Stuart Hammeroff som är 

professor i Anestesiologi vid Arizona medical center och som är 

direktör för CCS (Center for Consciousness Studies, som är 

grundare av den årligen återkommande konferansen). Avsikten var 

att följa upp med fler intervjuer av andra personer verksamma inom 

samma område, exempelvis vid Karolinska institutet i Stockholm.  

                                                 
26

 Ett sammarbetsprojekt mellan Gävle Konstcentrum och min masterklass, vilket 

resulterade i grupputställningen Hej Gävle, 16 mars -7 maj 2012 på Gävle Konstcentrum. 
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Då det gällde Joe Hills öde ville jag förstå det närmare bland annat 

genom att genomföra en intervention i Salt Lake City. Jag besökte 

SLC och anlitade en privatdetektiv från International 

Counterintellegence Cervices (ICS)
27

 för att övervaka mig. Datumet 

fastställdes för när övervakningen skulle äga rum. Jag var således 

givetvis helt medveten om processen. Under fyra timmar blev jag 

övervakad och under den tiden besökte jag bland annat platsen där 

Joe Hill 1915 blev avrättad, nu kallad Sugar House Park.
28

 

                                                 
27

 ICS är ett företag som erbjuder en rad olika tjänster. Bland annat övervakning utförd av 

privatdetektiv. (För mer information se: http://www.icsworld.com/) 
28

 Efter en längre tids diskussioner om avrättningsplatsens framtida öde beslöt vid mitten 

 

Jag lämnade mitt boende till fots ca klockan 10.00 för att sedan ta 

bussen till parken. Väl i parken, där fängelset legat, använde jag min 

kamera för att dokumentera vad som intresserade mig. Jag vandrade 

planlöst runt i parken i nära nog en timme, till dess klockan slog tolv 

på dagen. Jag gick då för att äta lunch på restaurangen The Dodo 

liggandes invid parken, mittemot monumentet, (bilden ovan, 

monumentet består av sandsten från det gamla fängelset).  Lunchen 

intog jag med tanke på Joe Hills sista måltid och skänkte en tyst 

minut till hans minne Därefter tog jag bussen till City Library. Där 

letade jag upp och fotograferade omslaget av Ken Verdioias 

dokumentär om Joe Hill. De fyra timmarna var nu över.
 29

 Fyra 

                                                                                                                
av nittonhundratalet makthavarna (i SLC) att flytta fängelset till en plats högre upp i bergen. 

Sockerfabrikören Horace Sorensen hade länge verkat för att omvandla platsen till en 

statspark. Den officiella ceremonin ägde rum i oktober 1953. 
29

 Några veckor senare efter att ha haft obegripligt svårt att få materialet jag begärt från 

ICS lyckades jag ordna så att jag personligen reste till deras huvudkontor i Scottsdale 

utanför Phoenix, Arizona. Vid det här laget hade jag av den senaste tidens aktiviteter 

upparbetat en hög stressnivå. Jag letade runt i den anonyma byggnad där kontoret skulle 

ligga. Överallt gick kostymklädda allvarliga män vilka gav mig misstroende blickar. Väl 

framme vid kontoret fann jag ett litet väntrum och en receptionslucka med frostat glas. 

Uppe i ena hörnet satt en övervakningskamera. På motstående vägg hängde inramade brev 

och mailkonversationer där klienter tackat för den värdefulla hjälpen. Jag ringde på 

ringklockan vid luckan och efter ett ögonblick drogs den upp. Ett bistert och ifrågasättande 

ansikte mötte mig. Jag sa: ”I am here to collect the client copy”. Mannen frågade: ”What 

client copy?”. Efter ett kort meningsutbyte sköts luckan igen och jag satte mig för att vänta. 

Fem minuter senare kom ”Mr. X” ut genom en sidodörr (jag utelämnar här hans namn för 

att inte riskera att hamna i konflikt med honom). Han var helt säkert över de sextio. Något 

överviktig med välkammat grått hår och kinder som tycktes nyrakade. Uppknäppt skjorta 

med kavaj och kostymbyxor. Hans blick var kall och fientlig. Ögonfärgen var grå. Hans 
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timmar som var mycket påfrestande. Trots att jag själv var 

upphovsman till övervakningen blev jag orolig att den Amerikanska 

terrorist- och kommunistparanoida myndighetsapparaten på något 

sätt skulle aktiveras. Såhär i efterhand kan jag bara beskriva de fyra 

timmarna som ångestfyllda.  

 

Hösten 2011 inleddes med en fördjupning av de dittillsvarande 

tankarna om masterarbetet. Fördjupningen resulterade i texten 

Hjärnan i Offentligheten/Offentligheten i Hjärnan.
30

 Den texten är 

                                                                                                                
kroppsspråk var lätt hotfullt. Jag memorerade hur han såg ut. När jag fått CD:n med 

materialet ställde han sig närmare och sa att det hade tillkommit ”extra expences” eftersom 

övervakningen dragit ut på tiden. Han gjorde det på ett närmast utpressande sätt trots att vi 

kommit överens om ett fast pris och en fast tidsram. När jag tittade igenom materialet, vid 

ett annat tillfälle, förstod jag att det var en form av mild utpressning. Avsnittet när jag är 

inne i biblioteket och fotograferar omslaget till dokumentärfilmen om Joe Hill är inte med, 

antagligen bortklippt. Istället fortsätter övervakningen då jag kommit ut ur biblioteket. Att 

en väsentlig bit av materialet var bortklippt lät jag vara eftersom jag uppfattade det som en 

intressant incident. För det första står det antagligen för ”Mr. X”:s beräknande sätt att tjäna 

lite extra pengar eftersom han trodde att det jag gjorde i biblioteket var av särskild vikt, för 

det andra kan det ju vara en ideologisk fråga. Det lutar åt det förra men kanske med en 

accent av det senare. Det kan ju också ha att göra med lagar runt filmning på bibliotek, eller 

att detektiven inte hann in i biblioteket. Den ekonomiska biten löste sig senare då ärendet 

vandrat upp till vice president inom ICS. Dom beklagade det inträffade och berättade att 

”Mr. X” inte längre arbetade för dem. Det samtalet spelade jag in och har det nu som en 

ljudfil. Det viktigaste i det samtalet är då han frågar mig om jag är nöjd med materialet jag 

fått. Mitt svar är att jag är nöjd om materialets kvalité överensstämmer med kvalitén hos 

material från liknande uppdrag och under liknande förutsättningar. Vice president menade 

att den kvalité på materialet jag fått dög som bevisning i rättegångar. Han hade sett flera 

exempel på det.  
30

 I texten länkade jag PR till den samtida forskningen på hjärnan. Utifrån en partikulär 

personlig händelse lokaliserad på en tunnelbaneplattform diskuterade jag Roger Ailes och 

praktiserandet att förändra ords innebörd. Jag spekulerade om hur lingvistik, och då särskilt 

den gren som kallas neuro-lingvistik, belyser hur argumenten som bygger upp vår värld kan 

ett experiment i vilket jag samlade och ihoplänkade delar av den 

kunskap och de tankar som jag ackumulerat under mitt första 

masterår, samt erfarenheterna från min resa till USA och de 

föreläsningar jag deltagit i. 

 

Jag tog fasta på ett viktigt konstaterande, att likheten mellan hjärnans 

strukturella disposition och managementkulturen i vår samtida neo-

liberalistiska ideologi, enligt Malabou, visar på att hjärnan är ett 

politiskt ämne. Detta är sammanhanget intressant såtillvida att 

hjärnan å ena sidan historiskt sett och än idag varit föremål för 

diverse manipulationer på ett kognitivt plan.
31

 Å andra sidan, i 

anslutning till hjärnforskningen, agerar hjärnan förebild för 

decentraliserade system
32

. Jag häpnade över antalet plan vår hjärna 

                                                                                                                
transformeras. Jag använde en meta-modell och en konversationsmodell som verktyg. När 

jag på det sättet illustrerat betydelsens, meningens och kognitionens plasticitet noterar jag 

Catherine Malabous tankar (i hennes bok What should we do with our brain?) om 

plasticiteten hos hjärnan i relation till de nyliberala systemen inom kapitalismen. Hon 

argumenterar för hur hjärnan har kommit att stå modell för organiseringen av olika typer av 

nätverk. Texten avslutas med referat till bitar av intervjuerna jag gjort med Stuart Hameroff 

och Emil Annabi. Där beskrivs ett brottstycke av en del av den senaste hjärnforskningens 

utmaningar, mer specifikt användandet av ultraljud för behandling av smärta och andra 

liknande tillstånd. Något som också kan användas som genererande av olika typer av 

tillstånd, exempelvis behag eller obehag. 
31

 D.v.s det vi sett genom Meta-modellen och mind-lines, eller via bilder och andra medier. 

Här har jag ,vilket redan nämnts, begränsat mig till språket. 
32

 Malabou för ett resonemang där hon hävdar att den samtida manegementkulturen 

inspirerats av hur hjärnan tycks fungera, för utformandet av ett decentraliserat system där 

chefen inte längre befinner sig högst upp i hierarkin utan flyttats ner och istället delegerar 
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påverkar.  Samtidigt är den själva källan till politiken i och med sin 

förmåga att konstruera betydelse och mening. Som förebild för de 

decentraliserade systemen är det inte identiteten utan dess 

undermedvetna (Malabou) (eller meta-nivå, Hall & Bodenhamer) 

som bör blottläggas.
33

 Jag frågade mig: vilka ideologier eller 

världsmodeller gynnas av imitationen av hjärnans strukturella 

disposition? Enligt Malabou står svaret att finna i den neo-liberala 

ideologin. Följaktligen tänkte jag mig att offentligheten också 

förändras efter samma principer. En offentlighet som är 

decentraliserad, förändrad, manipulerad och manipulerande. Ett 

decentraliserat språk, vad det nu innebär?
34

 Att det stora flertalet får 

ta del av offentlighetens språk? 

 

Vidare begrundade jag att plasticiteten hos hjärnan befinner sig på 

olika nivåer. Vår kognition formbar, och den inre fysiologin formbar. 

Hjärnkirurger har i decenier på olika sätt lyckats styra hjärnans 

funktioner. (Lobotomi är kanske den mest ifrågasatta och trubbiga 

formen av påverkan, med hisnande tragik för den utsatte.) Med 

                                                                                                                
och formar de olika nätverken utefter behov.  
33

 Malabou, Chaterine: 2008, What Should we Do with Our Brain?, s. 40-54. 
34

 Kanske just distansen jag tidigare nämnt. En distans som gör det möjligt att se meta-

nivåerna och uppenbara centrumets illusion. Kvar finns en uppsjö ämnen delegerandes 

varandra och flexibelt formande sig efter de tillfälliga behoven. 

direkt elektrisk stimulation djupt nere i hjärnans vävnad har man 

lyckats påverka människan specifikt. Följderna av dessa upptäckter 

är bl.a. att ett gigantiskt ett forskningsområde utvecklats. Metoderna 

åtskiljer sig beträffande teknik. Dels kan man öppna kraniet för att 

på så sätt komma åt de utvalda delarna med direkt elektrisk ström. 

(Metoden kallas Deep Brain Stimulation (DBS) och används bland 

annat till att behandla Parkinsons och Alzheimers. I svenska 

massmedier är bilden av den här kunskapen och metoden positiv.) 

Dels pågår forskning på metoder att uppnå samma resultat utan att 

behöva öppna kraniet. Det kallas TUS (Trans-cranial Ultra-sound), 

något Emil Annabi, verksam som direktör för smärtbehandling vid 

University of Arizona arbetar med. 

 

Efter djupdykningen i hjärnans status av idag arbetade jag med mitt 

första förslag till utställningen Hej Gävle. Det hade hunnit bli 

oktober 2011 och mitt förslag bestod i stort sett av en 

projektbeskrivning, samt skisser av en tänkt skulptural installation 

(se vidare beskrivning av verket Annonspelaren/ Stealthmonument 

för Joe Hill).  

 

I slutet av oktober dök en förfrågan om en separatutställning upp och 

jag beslöt att försöka färdigställa några nya verk och ställa ut dem 
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tillsammans med äldre verk. Det blev lite av ett skott från höften. 

Tidsplanen var endast ca tre-fyra veckor. Jag hade föresatt mig att 

utöver studierna om hjärnforskningen arbeta i skulpturverkstaden. 

Det kom att bli en omfattande tillverkningsprocess. Jag skapade 

verken Phantom Objekts 001-004 och Euro-pall i Jakaranda. Det 

senare presenteras som del av mitt masterarbete. 

 

Här bröt jag, förstår jag nu i efterhand, min plan. Genom att anta 

erbjudandet om utställningen förlorade jag tid för mitt ”egentliga” 

projekt. I det intensiva producerandet av ovan nämna verk förlorade 

jag fart då det gällde mitt dittills planerade arbete om hjärnan. 

Samtidigt vävdes tankarna in i objekten jag skapade. Jag föreställde 

mig de olika typer av instrument som används inom exempelvis 

TUS.
35

 

 

Fantomobjekt 001-004 

Fantomobjekt 001-004, 2011, blev titeln på den här serien objekt, 

tillverkade av mig. De är gjutna i färgad ackrystal.
36

 De har en axel 

(ca 47 cm) med varierande tjocklek. Det är svarvade detaljer med 

                                                 
35

 Trans-cranial Ultra-Sound. För vidare information se Emil Annabis forskning vi 

University of Arizona. 
36

 Newman, Barnett: 1966, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? 

industriell precision. I mitten finns en skiva vinkelrät mot axelns 

riktning. Skivan äger tre hål i axelns riktning med detaljer, vilka 

även återfinns på axeln.  

 

Ändamålsenliga former kan sägas vara genomtänkta. Till skillnad 

från en form som endast har ett ändamål vilket som helst. 

Genomtänktheten och ändamålsenligheten ökar formens status, 

trovärdighet och auktoritet. Som betraktare ser och förstår man att 

formen inte är slumpartad. Former som imiterar 

ändamålsenlighetens fenotyper får därmed lånad status, trovärdighet 

och auktoritet. En slags mimicry. I vissa av mina former ges 

möjligheten att konfronteras med brottstycken av 

ändamålsenlighetens fenotyper. Uttryckta efterlikningar av 

”arketyper”. Ändamålsenliga fenotyper jag vid formernas tillkomst 

inom mig burit. Det vill säga fantasier jag har haft av en 

ändamålsenlig fenotyp har byggt på ett slags inre förlaga, vilken 

kommit till uttryck vid alstrandet av formen.  
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Titta på en komplicerad teknologisk apparat eller en kaffekopp och 

upphör sedan att veta vad det är du ser. Nollställ dig mentalt. Låtsas 

sluta förstå vad du ser. Titta på detaljerna, formens logik och påstå 

inför dig själv att apparaten eller koppen inte är ändamålsenlig. Eller 

titta på oöversättbara arkeologiska skriftfynd. Man anar logiken och 

den förborgade betydelsen. Man tycker sig veta att bokstäverna har 

betydelse på grund av konfrontationen med ändamålsenlighetens 

fenotyper. 

 

Ett annat skulle kunna vara de former vilka skapades på beställning 

av en kriminell. Mot slutet av sommaren 2009 läste jag om en person 

som tillverkade automatvapen. Han anlitade flera olika firmor och 

lät dem producera små åtskilda vapendelar så att firmorna inte hade 

en aning om vad delarna skulle användas till. På det sättet lyckades 

han framställa fullständiga automatvapen. Kanske väntar mina 

skapade delar  på att ingå i ett större system, och där plötsligt få en 

äkta ändamålsenlighet? 

 

Ytterligare ett exempel, Cargo Cult, gäller ursprungsbefolkningen på 

öar i Stillahavsregionen vilka under andra världskriget 

konfronterades med västmakternas teknologiskt överlägsna 

krigsmaskineri. I försök att få tillgång till samma krafter utvecklades 

ritualer där befolkningen imiterade soldaterna och deras utrustning. 

Man ville liksom soldaterna komma i kontakt med de som 

levererade Cargo. De som ägnade sig åt dessa imitationer trodde att 

det var militärernas och deras materiels fenotyper som var 

anledningen till leveranserna. Det var det ju också, men inte endast. 

 

EUR-pall i Jakaranda  

EUR-pall i Jakaranda, 2011, är en imitation av en vanlig lastpall. I 

mitt utförande är den i skala 1:2, med måtten 60x40x6,5 cm. 

Ovanifrån sett har den fem ribbor fästade på tre underliggande ribbor 
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bildandes ett rutnät, vilket i sin tur är fäst på nio klossar. Dessa är 

dessutom monterade vid tre underliggande ribbor. Klossarna är 

patinerade med ljus kadmiumröd oljefärg, tunt påstruken. Det 

mellanliggande träslaget i faneret, vilket utgörs av laminerad poppel 

har likaså patinerats med oljefärg, bränd umbra. Patineringen 

homogeniserar formelementen och klossarnas konsonanta ton 

klingar och accentuerar sitt besläktade element. I övrigt är 

konstruktionen hoplimmad med vanligt trälim, både vad gäller den 

fanerade Jakarandan, ribborna och klossarna.  

 

Euro-pall i Jakaranda, 2011, är ett verk i vilket jag förskjutit skalan 

på en Euro-pall till skala 1:2. På det sättet har den förflyttats till en 

gråzon beträffande ändamålsenligheten, vilket förstärks enär 

materialet till skillnad mot en vanlig EUR-pall här har upphöjts till 

faner med Jakaranda. Således har jag ”förgyllt” och upphöjt denna 

mycket vanligt förekommande konstruktion till något mer än ett ting 

att tynga ner. 

 

Formens flexibilitet, där vad som helst kan lastas på, rimmar med 

eller är synonym med den neo-liberala synen på människan. Står 

ständigt redo för nya typer av samhällsförändrande uppgifter där 

företaget är din familj och din familj är företaget. EUR- pallen är det 

altare på vilket en uppsjö av marknadsanalyserade 

produktspekulationer placeras och hyllas. Till varje pris ska varor 

och tjänster distribueras runt klotet för tillfredställande av den delvis 

skapade mänskliga åtrån. En åtrå som numer själv blivit ”varu-

fierad” genom de olika samtida marknadsmässiga metodernas 

analyser av åtrån, begäret, viljan och den medföljande statistik över 

dessa drifter som på konstlad väg uppstår och efterfrågas. Ett 
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statistiskt material är i sig en vara som tolkas och värderas samt 

vägleder produktsatsningarna. Visserligen som en del av en 

demokratisk funktion, men är vi på sikt betjänta av den? Rummet 

har av producenterna och deras armada av marknadsstrateger 

förändrats sett till bieffekterna, sopbergen, skövlingen och den 

globala miljöförstöringen och utrotandet av skiftande arter och djur. 

Rummet huserar ett aldrig tidigare skådat begärsflöde som 

underblåses och stimuleras. Det kan liknas vid en global, mental 

narkomani.  

 

EUR-pallar ingår i globala handelsutbyten, eller flöden. De är 

slitstarka och robusta föremål i naturmaterial med en tydlig funktion. 

De är Transitobjekt, ständigt i rörelse, eller väntandes på nya 

uppdrag. Jag gör dessa anonyma tingestar synbara, samtidigt 

ytterligare förtingligade och överblickbara.  Så öppnar jag deras 

innersta väsen, det funktionella, och överför det till ett annat ljus för 

att belysa och ge en aning omderas gåtfullhet, tydligare förstå och 

inse deras konkreta närvaro och funktion i rummet, tiden och 

historien. Jag ger formen ett öppnare kroppsspråk när jag avbördat 

den sin funktion. Vilket inte betyder att funktionen plundrats, den är 

delvis kvar, inneboende i formens konstruktion, men fråntagen sin 

anonymitet, hållfasthet och de standardiserade mått som gör den till 

en oslagbar och välfungerande del i det logistiska maskineriet. 

 

Annonspelaren (STEALTH-monument för Joe Hill) 

STEALT-monumentet är mitt förslag till offentligt verk i Gävle 

under samarbetsprojektet mellan Konstfack och Gävle Konstcentrum 

(kallat Hej Gävle). Det presenteras som en annonspelare som mäter 

c:a 15x30 centimeter (skala ca 1:13) som jag har skulpterat och gjutit 

i aluminium. Jag framhäver denna i Sverige vanligt förekommande 

konstruktion som används för budskap och meddelanden och 

förskjuter formens ändamålsenlighet; jag belyser, demaskerar, 

isolerar eller ”upphöjer” på så sätt dess (i all sin vardaglighet) 

konkreta, koncentrerade gestalt. Vid ett eventuellt uppförande skall 

formen, i ett exemplar, vara i skala 1:1, det vill säga c:a 3 meter hög 

och med varje sida c:a 1,3 meter bred. Jag föreslår en placering intill 

korsningen Nygatan och Stora Kungsgatan i centrala Gävle. (En 

alternativ placering vore invid korsningen Parkvägen och 

Bondegatan.)  

 

Under mina efterforskningar till projektet Hej Gävle fängslades jag 

särskilt av Joe Hills
37

 öde. Redan inledningsvis, under skissarbetet, 
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 Joe Hill, uppvuxen i Gävle, levde större delen av sitt liv i USA där han organiserade sig i 
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handlade mitt förslag om en skulptural installation vilken imiterade 

de fantasier jag hade om stealth
38

-former (det vill säga former med 

specialdesignade vinklar och ytor med syftet att dölja sig och mera 

specifikt: att undgå radarupptäckt). Jag kom fram till idén om Stealth 

via historien om hur Joe Hill blev övervakad av privatdetektiver.
39

 

Motsatsförhållandet mellan övervakningsteknologi och olika sätt att 

undgå upptäckt blev ett sätt för mig att behandla frågan om dold 

övervakning på ett formellt plan. Inbegripen i arbetet med skisser av 

stealth-former funderade jag parallellt kring en specifik form bland 

det offentliga rummets former. En form som döljer sin närvaro, som 

med hjälp av de suggestiva budskap somklär dess yta drar till sig en 

uppmärksamhet som den samtidigt leder i andra riktningar, bort från 

sig själv. Budskapen döljer paradoxalt nog själva formens närvaro.  

                                                                                                                
IWW (Industrial Workers of the World) med återkommande svartlistning som följd. Han 

dömdes till döden 1915 för ett brott som med största sannolikhet begicks av en annan 

person. Den rättsprocess som ledde till domen är, enligt nutida forskning, omgärdad av en 

mängd oklarheter och politiska motiv, något som uppmärksammades redan då. 
38

 Stealth är ett samlingsnamn för olika militära tekniker för att dölja trupper, farkoster och 

utrustning. 
39

 När jag i Salt Lake City valde att bli övervakad av en privat detektiv använde jag 

mig själv och mitt handlande som ett material. Materialet är svårt att ta på och det 

består av flera variabler. Min berättelse om denna intervention är en variabel; mitt 

faktiska beteende, det jag kallar min intervention, är en annan; en tredje variabel är 

det dokumenterade materialet (video, fotografi och ljud); dessutom måste man 

inkludera detektivens egen upplevelse av mitt handlande; slutligen, min egen 

upplevelse som kanske skiljer sig från min berättelse på grund av de element som inte 

får plats i den. Det bör också tilläggas att det finns variabler jag själv inte är 

medveten om. 

 

I mitt utförande är formen helgjuten. Sedd ovanifrån är den en 

liksidig triangel. De tre stöden ger formen en beprövad stabilitet. 

Formelementen utgörs av tre pelare med tre ytor mellan sig. Dessa 

ytor, som i vanliga fall täcks av affischer, har jag reducerat till en 

tom, blank yta. Bakom pelarna och ytorna finns ett dolt rum. Formen 

måste hållas ren från affischer och budskap och är följaktligen 

berövad sitt ursprungliga ändamål.   

     
40

 
41
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 Presentation på Gävle Konstcentrum 2012.03.16 - 2012.05.07. 
41

 Fotomontage för att visa hur verket skulle kunna se ut vid ett uppförande. 
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Container  
Container, 2012, är utförd i bockad aluminiumplåt vilken är limmad 

och mekaniskt hopfogad. Måtten är 135x27x29 cm och således 

förskjutna till skala 1:9. Detaljerna har jag gjutit i stilmetall.
42

 De 

utgörs av låsanordningar, gångjärn, och de för containern typiska 

hörn som möjliggör hopfogning av flera containrar, både vertikalt 

och horisontellt. 

 

Sedan flera år tillbaka, ända sedan jag gick mitt första år på 

förberedande konstskola har jag haft en bild på en stor hamn med 

tusentals Containrar. Den första bilden var ganska liten. Bara ca 

10x10 cm. Den bilden försvann när jag flyttade, något jag grämde 

mig över. Något år senare dök en ny bild upp i tidningen, med 

samma motiv. Nu var bilden större, ca 20x20 cm. Jag satte upp 

bilden i min ateljé och lät den finnas som en blick ut i vida världen.  

Jag konstaterade då jag såg på bilden hur vackert det var, landskapet 

av tusentals containrar i olika färger. För mig finns något mänskligt 

och samtidigt omänskligt i den där hamnen.. 

 

                                                 
42

 Stilmetall är en relativt hård legering, består vanligen av ca 70 % bly, 26 % antimon och 

övrigt av varierande metaller, så som tenn, koppar, vismut och kadmium. Har historiskt sett 

främst använts för gjutning av typer till sättmaskiner. Jag smälte ned ”Skrot och korn” 

beståendes av gamla typer. 

Jag gör dessa tingestar hanterbara, överblickbara och på så sätt 

närmas mig deras gåtfulla koreografi och inre. Containrar existerar 

för att transportera objekt mellan olika fysiska platser. Det globala 

omlopp konstruktionerna är organiserade i är välplanerat och för en 

utomstående svåröverskådligt. Det är en mångfaldigt duplicerad 

plats där olika aktörer möts och förhandlar. Trots det finns något 

mystiskt förborgat hos containern. Trots att den är överallt 

förekommande, är den hemlighetsfull, anonym, avvisande och 

utestängande. Det rör sig nästan om samma svårtillgänglighet som 

då det gäller himlakropparnas cykliska banor.  

 

Finns där inte något uppfodrande i en form med tydlig funktion? En 

önskan, ett skri om att användas i enlighet med sin tilltänkta kontext. 

Precis som med budskapet, från exempelvis en annonspelare, kravet 

att bli förstådd i linje med kontexten. Men det globala 

containerflödet talar utan avsändare. De klara starka färgerna för 

mina tankar till blyinfattade fönster i kyrkor. Så och Containerns 

sakrala tystnad. Är dessa containrar i själva verket det heligaste av 

platser. Ett rum, och samtidigt tusentals rum. Dörrarna öppnas och 

stängs och det levereras en strid ström av hörda och ohörda böner. 

Ett rum, tusen rum, som i sin mångfald är lika anonyma och utan 

slut. Ett flexibelt rum. En kapitalismens utopi.   
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Containrarnas innersta väsen som i allt väsentligt består av tomhet, 

nya varor, nya begär, nya världsbilder blir till ett axiom för den 

samtida verkligheten. Varje plats som berörs av omloppet blir 

upptagen i kretsen och given en specifik identitet. En identitet som 

är designad och beräknad. En flexibel identitet. I sin förlängning en 

global identitet (och infrastruktur).  

 

Man kan bli förvillad att tro att det globala hörsammar en offentlig 

sfär, såväl som annat till exempel infrastrukturer. Men då man 

närmar sig det globala förstår man att det är en komplicerad plats 

som framför allt har en funktion.  

 

Koltackor 

Koltackor, 2012, utgörs av 30 stycken tackor i kol. Måttet för en 

tacka är 25x7x3,5 cm och befinner sig följaktligen i skala 1:1.  

 

I tillverkningsprocessen för Annonspelaren gjorde jag vissa 

erfarenheter som fick mig att intressera mig för kolet som material i 

ett framtida verk. Jag använde bl.a. trä när jag konstruerade 

gjutformarna. Då jag brände ur formarna och öppnade dem fanns 

kolet kvar, men inte på vilket sätt som helst. Det fanns kvar på ett 

exakt sätt. Jag föreställde mig att göra en variant av annonspelaren i 

kol. Men efter övervägande och nya erfarenheter fick jag upp 

ögonen för tackan. Det var under mitt besök på gjutindustrin som jag 

såg tackor. Det tog ett tag för att jag skulle processa informationen, 

men därefter var verket färdigt för tillverkning. 

 

Koltackorna är tillverkade i en motsatt logik än den i EUR-pall i 

Jakaranda. Istället för att ”förgylla” har jag här förkolat, askat en 

form som direkt avläses såsom varandes en tacka. Det blir en 

paradoxal lek med värdesymboler. Å ena sidan tackan generellt sett 

förknippad med guld, å andra sidan förknippas kolet för mig med 

förgänglighet. 
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Människokroppen består av x antal kilo kol. I den globala ekonomin 

funderar jag på myntfoten för en människa. Den tycks i 

bankkrisernas och oljesinandets kölvatten utgöras av en kolfot, en 

”kol-människo-fot”. En människa på den globala marknaden 

prissätts efter hennes vikt i kol. Man kan också tänka på 

organhandel. Och i förlängningen, i ett posthumant tillstånd, då 

idealet är att ha en färdigodlad reservkropp. En kropp som väntar på 

att få leva.  

 

 

Avslutande diskussion 

Jag har i den här texten försökt samla en ganska vid och spretande 

anhopning av tankar. Vissa tankefragment har jag umgåtts med länge 

andra har uppkommit under masterprogrammet.  

 

Inledningsvis beskrev jag hur två nivåer i verken interagerar. Den 

ena nivån rör de fysiska formernas aspekter och den andra nivån 

handlar om påverkan. Under rubriken Phantom Objects 001-004 

presenterar jag ett resonemang om ändamålsenlighetens fenotyper. 

Därefter resonerar jag runt verken EUR-pall i Jakaranda och 

Container. Jag beskriver också det verk, Annonspelaren (STEALT-

monument för Joe Hill), som skapats som förslag till Gävle 

konstcentrum. Och avslutar med mitt senaste konstverk – 

koltackorna, som ingår i serien kallad Transitobjekt.  

 

Slutligen vill jag ta tillfället i akt och utvidga diskussionen om 

påverkan. Från behov till åtrå är en generell förklaring av hur 

kapitalismen hanterar en marknad där de grundläggande behoven är 

tillfredsställda och följaktligen enligt kapitalismens logik (men 

kanske också människans logik) nya måste skapas. Så fort ett behov 

är tillfredsställt vill människan spekulera kring vad som härnäst kan 

tillfredsställas. Människans fantasi definierar nya åtrådda objekt. 
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Vice versa i en fri marknad utnyttjas detta genom att attrahera och 

koppla samman olika varor med olika världsbilder som görs mer 

eller mindre åtråvärda. Man säljer en världsbild och det gäller att 

skapa åtrå för åtrån av att få en vara såld. Åtrån skapas genom en rad 

olika mer eller mindre sofistikerade grepp.
43

 På ett plan gäller det 

främst att finna ut vad människan drivs av för att på så sätt hålla ”det 

löpande bandet” igång. Eller postfordistiskt uttryckt hålla reda på 

vad de olika konsumentgrupperna för tillfället är mest sugna på, för 

att på så sätt kunna upprätthålla loopen. 

 

Edvard Bernay (som myntade begreppet PR som en eufemism för 

propaganda) var ett geni då det gällde den här typen av verksamhet. 

Det hävdas till exempel att han var en avgörande kraft för Sigmund 

Freuds genomslag.
44

 Bernays var nämligen brorson till Freud och 

                                                 
43

 Ett exempel ur PR-mannen Edward Bernays bok Propaganda (Bernays, Edward: 1928, 

Propaganda, s. 80) är när han hjälpte Ivory Soap att öka sin försäljning. Han anordnade en 

konsttävling där det gick ut på att skapa den bästa tvålskulpturen. Deltagarna var alltifrån 

skolbarn till professionella skulptörer. Tanken var att man skulle använda den vita tvålen 

och skulptera fram konst i den. Vinnarna ställdes ut på ett välrenommerat galleri i New 

York. Utställningen och tävlingen var alltså egentligen ett smart reklamjippo. I fallet med 

Ivory Soap kommunicerades just Ivory Soaps varumärke i ett konstsammanhang och blev 

på så sätt stärkt. 
44

 Curtis, Adam: 2004, The Century of The Self, BBC, (del 1 av 4). Adam Curtis kan, som 

Brian Holmes påpekar i Escape the Overcode, kritiseras eftersom en del av hans 

tankegångar ligger i oreflekterad linje med Erving Kristos tankar som formulerades redan 

1973 i Capritalism, socialism and Nihilism i boken Neoconservatism, the Autobiography of 

an Idéa, (Chicago: Ivan R. Dee, 1995), s. 92-105. 

använde sitt marknadsföringssnille till att Freuds teorier fick ett 

genomslag i den akademiska världen. Det kanske är vidlyftigt att 

påstå att Freuds inflytande över kulturen överensstämmer med 

kriterierna för ett paradigmskifte, men det påminner om det. Hur 

som helst beskriver Bernays relationen (som den såg ut i slutet av 

20-talet och fortfarande gör) på följande sätt: 

 

Both business and the public have their own personalities which 

must somehow be brought into friendly agreement.
45 

 

När jag läser Bernay undrar jag med vilka medel denna friendly 

agreement kommer nås. Det vänskapliga avtal Bernay talar om är, 

tror jag, i själva verket det Walter Lippman kallar The Phantom 

Public: vilket är en offentlighet med offentlighetens fenotyper 

verkandes för ett vänskapligt avtal mellan konsumenterna/ 

befolkningen och de vinsthungriga företagen. 

 

Var sker det vänskapliga avtalet? Det tycks ske inom det kollektiva 

imaginära landskapet. Tävlan om att nå ut med sitt budskap är hård 

och kostsam. Fiktionsproduktionen syftar till att via budskapen 

skapa synergier. Faktiska händelser kan vara del av en skapad 

                                                 
45

 Bernays, Edward: 1928, Propaganda, s. 86. 
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fiktion.  

 

Walter Lippmans syn var att det demokratiska idealet och idén om 

offentligheten är ouppnåeliga ideal.
46

 Och det kan nog sägas stämma 

trots Facebooks oerhörda framgång. Liksom i fallet med Google blir 

användarnas information en vara som kan utnyttjas och raffineras till 

nya varor och nya säljande världsbilder. 

 

Det visar sig nu att den kapitalistiska verkligheten, utopin, är 

ständigt nya begär, ny åtrå.
47

 Den verkliga varan som kapitalismen 

säljer oss är vår egen imaginära förmåga. 

 

Denna förmåga är subjektets sätt att hantera sin egen och existensens 

grundlöshet: det landskap som utgör vår fysiska och spirituella 

anatomi. Heidegger säger: ”språket är varats hus”. Jag säger: 

Fantasin är varats och numer kapitalismens hus, något skrämmande 

klaustrofobiskt enär varje visualisering eller vision om ett annat 

tillstånd kommer att kapitaliseras. 

 

Brian Holmes för ett resonemang om hur anti-etablissemanget som 

                                                 
46

 Deutsche, Rosalyn: 1996, Cover Story, s. 318-327 
47

 Zizek, Slavoy: 2004, The reality of the Virtual. 

var hippt under 60-talet, vilket utgjordes av medelklassens 

avhoppare, blev kapitaliserat av neoliberala krafter genom avancerad 

manipulation av offentligheten, med hjälp av propaganda. Brian 

Holmes hänvisar vidare till Thomas Frank som menar att 

modedesigners och reklammakare hade ett eget existentiellt intresse 

av att omforma systemet; och att ”resultatet var en förändring av 

´den ideologi med vars hjälp affärsvärlden förklarade sin 

dominerande ställning i nationens liv”´.
48

 

 

Här klingar Bernays vänskapliga avtal igen. Ett avtal som ständigt 

måste reproduceras och i en produktionens följdverkan 

ackompanjeras av Transitobjekt. 
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