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Inledning. 

I min uppsats kommer jag fördjupa mig i mitt eget arbete, försöka förklara och formulera 

saker som är självklara för mig, men som inte har blivit definierade. Den specifika teknik jag 

använder är något som har utvecklats intuitivt under ungefär fem års tid. Utgångspunkten är 

några ord som är viktiga: material, regler, radio, slump, komposition och tid. För att visa hur 

olika resultat dessa ramar kan ge, använder jag mig av några exempel på arbeten: en pågående 

teckning och något som är nytt. De har olika storlekar och förhållanden till tid och att vara 

färdiga.  

 

Material. 

Svart tunn tuschpenna. 

Papper till teckning. 

Vägg (ibland bord). 

Papper för anteckning av tid. 

Stol. 

Radio. 

Klocka. 

 

 

Regler. 

Grundregeln för mitt tecknande är att när en röst på radion byts mot en annan, bryts en linje. 

Jag tecknar alltså alltid en linje bestående av ringar från vänster till höger, som byggs på en 

yttre form som finns på teckningen. Denna linje blir två ringar mindre för varje rad, och bildar 

till slut en oregelbunden triangel. Att linjen bryts betyder att trianglar mindre än denna slutliga 

bildas. Efter varje avslutad rad räknar jag antalet trianglar. 

Det finns i själva verket bara två regler, och om den första kan kallas grundregeln, borde ett 

passande namn för den andra vara antalsregeln. Denna regel styr antalet mindre trianglar som 
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bildas. Om antalet trianglar vid andra räkningen överskrider det första antalet, ska 

grundregeln inte användas. Detta gäller tills antalet åter är detsamma som, eller mindre än det 

första. Till slut bildas alltså en stor triangel av alla de små, och någon av de yttre formerna av 

den kan sedan användas som startpunkt till nästa triangel. Tillsammans skapar de stora 

trianglarna mer komplexa former, de styrs av vart jag väljer att fortsätta teckna. 

Reglerna är utvecklade av mig, för mig och för teckningen, och om de inte fyller sitt syfte kan 

jag när som helst bryta eller skriva om dem. Det är dock oftast inte något som intresserar mig. 

 

 

Radio. 

När jag arbetar lyssnar jag alltid på radio, alltid på Sveriges Radios talade kanal P1. Det blir 

min koppling till omvärlden, och också ett sätt att distrahera mig själv från att tänka på exakt 

vad jag gör hela tiden. Det blir lite som att se ”på sidan av”, och det är nog delvis det som gör 

att jag fortfarande kan bli överraskad. Med det menar jag någon sorts djup koncentration, men 

med ett brus. Det betyder inte att jag inte lyssnar på vad som sägs, vilket också framgår i förra 

stycket.  Men jag tror att det är lite som att det är lättare att läsa en bok på tunnelbanan än i ett 

tyst rum. Så är det i alla fall för mig, och läsningen blir då mer som att vistas i den värld som 

jag läser om än att verkligen läsa och ta in varje ord i texten. Det behövs helt enkelt något i 

bakgrunden för att kunna koncentrera sig på det vis jag vill. 

Det finns också en bild av att alla rösterna som har passerat finns i teckningen, att alla dessa 

personer har varit med och gjort den. Dessutom är det viktigt för mig att lyssna på det som 

sänds just för tillfället, att det inte är jag som tar beslutet om vad. Detta har även med 

slumpen, som är ämnet i nästa stycke, att göra. P1 sänder ofta repriser, på kvällen sänder de 

det de sände på förmiddagen, och ibland något från ett halvår eller tre år tillbaka. Det lyssnar 

jag på, och ibland är det som en tidsresa. En gång har det hänt att jag gick hem när ett 

program som irriterat mig på förmiddagen skulle gå i repris. Fast allt jag hört finns i 

teckningen kan jag aldrig säga vad som finns var. 
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Slump/komposition. 

Konceptet, reglerna, är det som styr teckningen, är en del av ramarna. Men teckningen, och i 

viss mån tekniken, fanns innan reglerna, och fast de är viktiga, så är de ett redskap och det 

finns något bakom som är viktigare. Det finns alltid ett stort mått av överraskning, och den 

största anledningen till att fortsätta är helt enkelt att jag vill veta hur det kommer se ut. Det 

finns oändligt många variationer som kan uppstå, och, något som inte får glömmas bort: det är 

vackert. Det finns också en känsla som infinner sig vid sällsynta tillfällen. För mig brukar den 

uppstå när det finns något i teckningen som jag inte är nöjd med. Då har jag mina mest 

intensiva perioder som går ut på att göra teckningen tilltalande igen. Roman Opalka gjorde till 

sitt livsverk att måla hela nummer, med början på 1 och slutet i oändligheten. Han kallar sina 

målningar ”details” och säger att varje detalj är lika viktig. Ändå har han skrivit den här 

texten, som tyder på att det jag försöker beskriva här finns även hos honom. Den handlar om 

när han närmade sig en million. 

”At the beginning of a long period of time marked only by nine hundred thousand numbers, first 

series towards six times the number 9, as when walking in the desert, the approach of a coming 

oasis, that gives us the strength to carry on, with the prospect of the presence of the 9 for still 

ninety thousand numbers to paint, after such a long route, and the nine hundred numbers nearer 

and nearer, the heart beating, the voice already quivering, then the ninety numbers, the breath 

winded as a runner in a sprint towards a stage, the hand shaking, marking only ninety numbers 

and thus so near six times the number 9 and reaching after nine numbers to paint calling them 

out in Polish, the voice choking with emotion, six different suites ascending and descending 

towards what separates me still from the same six signs: dziewiecset dziewiecdzesiat dziewiec 

tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat dziewiec…: nine hundred ninety nine thousand nine 

hundred ninety nine which composes a sequence capable of expressing phonetically and 

chronologically always different meanings of the six numbers 9 so as to release from this 

number a horizontal space , another rhythm in the pursuit of the same dynamics”
1
 

 

Trots att jag som sagt inte vet (och heller inte vill veta) hur teckningen kommer se ut, så finns 

någon slags plan från början, en bild av hur det kommer bli. Sen börjar jag, och tar hela tiden 

beslut, som antingen går i linje med, eller i motsatt riktning mot den ursprungliga idén. Bilden 

jag har från början är också mycket vag. Dessutom har jag för varje ny del av teckningen en 

bild av hur just den ska se ut, vilket heller aldrig blir som det är tänkt. Teckningen ”drar sig” 

                                                           
1
 Roman Opalka, OPALKA 1965/1-∞, Rencontre par la séparation, XIXe Biennale de Sâo Paolo et Centre 

culturel de Buenos Aires, 1987. Citerad  i: Christine Savinel, Roman Opalka,  s. 18-19 
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åt olika håll, och tecknar sig själv i viss mån. Om jag någon gång tror att jag vet vart den ska 

ta vägen, då gör den det motsatta.  

Jag accepterar allt som kommer på papperet, men det uppstår alltid delar som jag inte tycker 

lika mycket om. Det är då de yttre formerna eller inre vita former, och detta missnöje kan 

lösas helt enkelt genom att teckna mer. Ibland lämnar jag något parti som jag inte tycker om, 

och antingen går jag tillbaka senare eller så börjar jag tycka om det när det har funnits 

tillräckligt länge. Det är faktiskt väldigt sällan jag går tillbaka, fast jag alltid tror att jag 

kommer göra det. Det brukar visa sig efter ett tag att teckningen blir mer spännande när det 

finns en del konstiga partier. Jag försöker att inte tänka så mycket på vad som är fint eller fult, 

och jag kan ju aldrig ta bort något. Idag (16/12-13) satt en bananfluga och bajsade på min 

teckning, rakt framför ögonen på mig. Även flugskiten är en del av verket. Jag läser om detta i 

boken om Opalka, att sekvensen av nummer blir ännu mer korrekt när de oundvikliga felen 

inte rättas till. 
2
 

 

Titel/tid. 

Under arbetets gång antecknar jag all tid som går åt, avrundat till 10-tal minuter. Tiden 

används sedan som titel till verket. En titel består av antalet minuter den har tagit att teckna 

och datumspannet under vilket den är gjord. Till exempel har en teckning titeln: 16220 min, 

19/10/11 - 7/3/12. På samma sätt som alla rösterna finns i teckningen, så finns också all tid 

där. Lite som att varje punkt säger ”nu”. Jag tilltalas av sådana projekt som tar lång tid att 

genomföra, och när det närmar sig slutet brukar jag inte känna någon upprymdhet över att 

snart vara färdig, snarare tomhet. Det känns tryggt när det pågår, och jag har ingen önskan om 

att det ska gå fortare. Snabbhet är i det närmsta något som irriterar mig, det finns ingen 

mening med att vara snabb för sakens skull, den enda gången den är till nytta är om man är 

försenad. När jag läser om Opalkas projekt känner jag mig överväldigad av dess omfång, och 

en del av mig vill lägga allt annat åt sidan och fortsätta där han slutade. 

 

 

 

                                                           
2
 Jacques Roubaud, “Opalka’s number”, Christine Savinel (red.), Roman Opalka,1996, s. 39. 



6 

 

Exempel. 

Det första exemplet jag vill använda är ett pågående arbete, som ska bli mitt examensarbete 

på konstfack. Teckningen är 150x300 cm och sitter på väggen i min ateljé. Det är den största 

teckningen hittills, och förutsättningarna ändras faktiskt ganska mycket på grund av detta. En 

liten teckning går att vrida på, och teckna från alla håll, medan den stora är ganska 

svårhanterlig, och även att det går att vända på den, så har det varit enklare att låta den vara 

statisk på väggen. När man kan vrida teckningen, höja och sänka den, finns det mer utrymme 

för komposition, på sätt och vis. Jag kan alltid välja var jag vill teckna och åt vilket håll. Men 

när den är stilla blir den del som går att teckna på mer begränsad, framför allt i höjdled. De 

mindre teckningarna består oftast av en stor form, men den stora är istället uppbyggd av 

många mindre former som smälter samman och bildar en linje över papperet, från höger till 

vänster. När jag satte upp det tomma papperet på väggen och skulle göra den första ringen, 

var den högra kanten i ett hörn av rummet, och den vänstra mitt i ateljén. Troligtvis kändes 

det tryggare för mig att börja i hörnet. Jag brukar inte tänka så mycket på var på papperet jag 

ska börja, och om jag gjorde det skulle jag nog aldrig börja överhuvudtaget. Vilken del av 

papperet som helst går lika bra, och hur ska jag då kunna välja? 

Jag vill också skriva något om komposition i förhållande till detta arbete. Efter några veckor 

märkte jag att de övre formar som bildades upptill på teckningen inte tilltalade mig, rent 

estetiskt. De utgör början av varje form, och början på teckningen känns mer osäker på något 

vis. Det är mer av jag som styr än reglerna. Eftersom denna teckning består av fler små former 

än tidigare, finns det också fler börjor. Jag bestämde  mig för att teckna hela vägen från höger 

till vänster för att sedan vända teckningen upp och ner och ”teckna bort” de här topparna. Nu 

inser jag att det knappast ens finns tid att teckna fram till vänsterkanten innan min 

examensutställning, dessutom har jag börjat tycka om det som förut var fult med topparna, så 

eventuellt kommer de få vara kvar trots allt.  

En examensutställning i januari och vårutställningen i maj är även de yttre faktorer som 

ändrar förutsättningarna för den här teckningen jämfört med tidigare. Innan har teckningarna 

alltid blivit klara när de måste vara det, alltså till utställning. Ofta har jag tänkt rama in och 

ställa ut en teckning, för att sedan fortsätta med den. Detta har dock aldrig fungerat, något 

verkar hända med teckningarna när de har varit utställda och jag har inte velat fortsätta efteråt. 

Den här gången visste jag däremot från början om dessa två utställningar och bestämde redan 

från början att samma teckning ska vara med på båda. Eftersom detta var inskrivet i 
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förutsättningarna från början, tror jag att det kommer fungera den här gången. Anledningen 

till detta beslut är att jag visste att jag inte skulle hinna göra två verk att  ställa ut under ett år, 

och att jag inte vill ställa ut den en andra gång oförändrad. Tanken är att den kommer vara 

färdig vid båda tillfällena, men att den ändå är samma verk. Under skrivandet av denna 

uppsats har min examensutställning närmat sig, och med en vecka kvar har teckningen nu 

blivit färdig och fått sin titel: 17720 minuter, 26/3-13 – 17/12-13. Den är nu alltså färdig för 

första gången.   

Det nya som jag ska börja med är 24-timmarsteckningar. De kommer vara mindre och tecknas 

mer sporadiskt. Det som kommer vara annorlunda med dem är att det från början är bestämt 

hur mycket tid de ska skildra. Det verkar ha skrämt mig lite att bestämma detta. Om det bara 

finns ett datum då en teckning måste vara klar, finns alltid möjligheten att teckna så mycket 

som möjligt under sista veckan eller dygnet, och då blir det viktigt att fortsätta tills det är så 

fint som möjligt. Men eftersom detta inte har någon betydelse rent principiellt, så intresserar 

det mig att göra teckningar med ett exakt antal timmars arbete som förutsättning. Eftersom 

detta är något nytt, och den stora teckningen redan har sina förutsättningar som jag inte vill 

ändra på, och jag inte vill ha två stora projekt samtidigt, så passar det bra att göra mindre 

teckningar, som jag dessutom kan ägna till exempel en timme om dagen parallellt med den 

stora.  

 

Sol LeWitt – Paragrafer om konceptuell konst. 

Jag undrar om jag är en konceptuell konstnär och tar avstamp i Sol LeWitts text. Han skriver 

att alla beslut ska tas i förväg, att utförandet blir mekaniskt, och att idén är det viktigaste. För 

mig är det viktigt att ta beslut hela tiden, för att det ingår i min idé, och det finns inte en 

glasklar idé som går före allt annat. Alla de olika delar, förutsättningar, som jag har beskrivit 

är lika viktiga för mig. Han skriver också att processen är oberoende av konstnärens 

skicklighet som hantverkare, vilket är något jag kan relatera till. Vem som helst borde kunna 

göra mina teckningar utifrån de ramar som finns, om nu någon skulle vara tillräckligt 

intresserad av det. Och jag tycker inte heller att det är relevant om jag är ”bra” på det. Ibland 

får jag höra att jag har blivit bättre på det jag gör, till exempel när det går fortare än tidigare. 

Men för mig är det egentligen ganska irrelevant, och ibland kan jag till och med tycka att det 

tvärt om blir sämre ju längre jag håller på.  
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LeWitt skriver också att det inte spelar någon roll hur ett konstverk ser ut, att det faktum att 

det ser ut som något bara är en följd av att det har fått fysisk form. När jag ser hans verk har 

jag dock svårt att tro att han inte lägger någon som helst vikt vid detta. Kanske ser han det 

som en bieffekt av idén, och i så fall kan jag skriva under på resonemanget. Det fysiska verket 

är en produkt av idén, men idén i sig själv kan också vara ett konstverk, även om den aldrig 

får en fysisk form.  Han beskriver också något liknande det jag skrev om tidigare, att något 

som inte är visuellt tilltalande från början kan bli det senare. Texten avslutas med att LeWitt 

konstaterar dess oklarhet, och beskriver den som det närmaste sina egna idéer vid det givna 

tillfället. Eftersom denna uppsats är skriven vid flera olika givna tillfällen, exempelvis under 

olika stadier av arbetet med mitt examensarbete, kan det mycket väl finnas motsägelser. Jag 

har haft lite svårt att veta vilken tidpunkt jag ska placera mig i. Om jag skulle skriva en text 

som stämmer överrens med mina tankar vid detta specifika ögonblick, skulle jag aldrig kunna 

fortsätta med en text, utan vara fast i att alltid börja om.  

Sol LeWitt försökte korrigera motsägelser i sin text, men insåg att något av det säkert finns 

kvar. Jag får en känsla av att motsägelser kan vara nödvändiga. Det viktigaste är idén, 

resultatet, handlingen, radion, reglerna. Och, som det står i LeWitts text, denna konst saknar 

syfte.
3
 

Det finns mycket i Sol LeWitts text som stämmer in på mig, och mycket som inte gör det. Jag 

tror jag kan fortsätta vara både konceptuell konstnär och inte. Jag uppskattar att det finns 

konstnärer att se tillbaka på och i viss mån luta sig mot, men jag känner inget behov av att ta 

till mig och slaviskt följa dessa regler skrivna 1967, eller några andra.  

 

Slutsats/ varför? 

Jag vill att det ska finnas ramar och ett begränsat utbud av intryck när jag jobbar. Jag skulle 

aldrig kunna gå ut på stan, ”titta på folk” och ”få inspiration”, av den anledningen att det finns 

för mycket att hämta i varje liten detalj. Därför behövs reglerna, och alla andra förutsättningar 

jag har beskrivit. Anledningen till att de ser ut som de gör är enkel: jag har bestämt att det ska 

vara så och vill inte veta av något annat. Precis som det finns oändliga variationer av bilder 

som kan komma att skapas så finns det även oändliga antal regler som skulle kunna användas. 

Någon gång kommer jag kanske använda mig av nya regler.

                                                           
3
Sol LeWitt, ”Paragraphs on conceptual art”, först publicerad i Artforum, vol 5, nr 10, 1967. 
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