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 Introduktion 

Prekariatet, en framväxande ny klass som utmejslar konturerna av en social grupp, här 

sammanförs individer under samma paraply, trots att de har helt olika utbildningar, eller ingen 

utbildning alls, sociala och ekonomiska förhållanden, så delar de samma politiska verklighet. 

De som befinner sig i tillvaron upplever att den är provisorisk och de lider av kronisk 

otrygghet. 

 

Mitt liv, en del av mitt liv, lever jag i skuggan. Den delen som nästan ingen ser.  

Jag har stressfyllda drömmar om mina arbetsplatser, även fast de inte ringt ut mig på en 

vecka. Det blir inte många dagar i månaden som man får arbeta.  

Det finns en norm under socialbidragsnormen, under existensminimum, det är där jag skulle 

befinna mig idag om jag inte studerade också.  

Jag ska kunna rycka ut med kort varsel, vart som helst, jag får en kontaktperson, ett 

telefonnummer och en adress. Spelar ingen roll om det är i Södertälje hamn, eller mitt i 

Stockholm city. Mig kan man skicka fram och tillbaka, spelar ändå ingen roll, det finns alltid 

någon som behöver arbete, vi anger varandra för att säkerställa våra egna platser på 

arbetsplatserna, inte alla men tillräckligt många.  

Ofrivilligt så blir vi systemets väktare och i detta system går det inte att vara solidarisk. Det 

är så det fungerar, bemanningsföretagen härskar genom rädsla.  

 

  



Bakgrund  

Jag har i fem års tid på ett experimentellt sätt arbetat med materialet lera i studiesyfte. För att 

lära känna materialets egenskaper och gränser har jag försökt att tänja dem till det yttersta. Jag 

söker hela tiden nya metoder och processer i mitt arbete för att göra det mer intressant för 

mig. Min arbetsprocess utvecklas och sätts på prov för varje nytt projekt jag tar mig an. 

Jag har under mina senaste två stora projekt på konstfack arbetat med experimentellt 

konsthantverk på ett mer produktivt sätt, jag har skapat min egen metod där jag försöker 

effektivisera alla mina delmoment och hitta nya material, alternativa lösningar på traditionella 

gjutmetoder, egenskaper och uttryck i det keramiska materialet. 

Två tydligt exempel på hur jag arbetar går att beskåda i arbetet Kodväxling och Modern times 

or he not busy being born is busy dying. Kodväxling som ställdes ut på Gustavsbergs 

porslinsfabrik 31 maj 2013, där objekt från min process har avgjutits i material som refererar 

till hantverk som inte är konsthantverk. Modern times or he not busy being born is busy dying, 

som ställdes ut på konstfack I festlokalen 8 januari 2014, som handlade om hur jag förde in 

industriell effektivitet i mitt konsthantverkskap. Jag arbetade med att ta fram ett nytt 

keramiskt material som skulle klara av en viss effektivitet, genom att gjuta, på alternativa sätt, 

i alternativa formar och i alternativa material. Med alternativa material menar jag en 

lerbaserad massa med andra egenskaper än traditionell lergjutmassa.  

 

Modern times or he not busy being born is busy dying, 2014 (foto: Polat Ghasemloo) 



Modern times or he not busy being born is busy dying, 2014, detaljfoto (foto: Polat 

Ghasemloo) 

 

Kodväxling, 2013 (foto: Polat Ghasemloo) 



Utöver mitt konsthantverkskap är jag anställd på ett bemanningsföretag. I detta klassamhället 

som vi kallar Sverige så finns det många unga som går utan jobb och saknar större 

arbetslivserfarenhet. Bemanningsföretagen är alltid i behov av arbetskraft och där hamnar 

också många av dagens ungdomar. 

Problemet är att man inte ses som en tillgång hos bemanningsföretagen, det ser en som en 

möjlighet till billigare arbetskraft och en arbetare som saknar kunskap att säga ifrån när man 

blir utnyttjad. Det finns en tydlig linje hos bemanningsföretagen och gemene arbetsgivare, 

målet är att tjäna pengar och effektivisera, men man ser även en tydlig chans att göra så 

genom att utnyttja den anställde som saknar arbetslivserfarenhet och kunskapen om vad olika 

anställningsformer innebär. Det bildas ett vi och dem tänk mellan dem fastanställda och 

bemanningspersonal. 

Många fuskar även medvetet för att slippa betala garantilön till sina anställda, ja, listan kan 

göras lång på alla problem som finns inom denna bransch. Det här är en vardag som jag lever 

i, en vardag som jag går in och ut ur allt för ofta. Den vardag som jag tycker speglar sig i mitt 

visuella uttryck, i mitt konsthantverk och i hur jag hela tiden försöker få min 

konsthantverkliga arbetsprocess att allt mer likna den process jag har lärt mig att jobba efter 

när jag är ute och jobbar för bemanningsföretagen.  

Jag försöker få min konsthantverkliga process att likna processen på bemanningsföretaget, 

genom att arbeta med en produktionshastighet och effektivisering, för att jag tycker det ger 

mina verk en annan dimension, objekten kommer närmare sanningen, närmare estetiken och 

de visuella berättelser jag försöker att berätta om mina erfarenheter i prekariatet.  

När jag skriver att jag vill närma mig estetiken, så menar jag den estetik jag kommit i kontakt 

med när jag varit ute och arbetat. Arbetsplatser där t.ex. råvaror förädlats och där produkter 

tillverkats framför mina ögon. Jag pratar om estetiken man kan finna i bl.a. svenska 

industriföretag, småföretag och olika bemanningsföretagt.  

En keramisk konsthantverkare jag tittat på är Mia E Göransson. Göransson är adjungerad 

professor i konstkeramik på högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Göransson 

deltog i utställningen (Smart Design, Smart Process 2011), en utställning om material och 

kreativa processer. 

Urvalet av konstnärer, konsthantverkare och designers som deltog hade det gemensamt att 

processen var viktig och att det utgjorde det färdiga resultatet och lät processen styra 

utkomsten av verket.  

Utställningen visade olika kreativa processer och var tänkt att inspirera andra att använda 

dessa metoder för att komma fram till nyskapande produkter. Genom att inte jobba med 

linjära processer kan oväntade och oförutsedda idéer skapas som annars inte kunnat uppstå på 

annat sätt. 

Guy Standing är professor vid SOAS (School of Oriental and African Studies) vid Londons 

universitet. Hans bok Prekariatet : den nya farliga klassen (Standing 2011) synliggjorde och 

satte ord på den klasstruktur som jag för tillfället befinner mig i och som senare skulle komma 

att genomsyra hela mitt kandidatarbete. I boken sammanfattas den splittrade globala 

klasstrukturen som nu ritar om en hel värld. Ordet "prekär" betyder "mycket bekymmersam". 

Den nya samhällsklass som Guy Standing kallar "prekariatet" har det just bekymmersamt.  



Syfte och frågeställning 

Syftet är att genom att använda material, traditioner och processer inom 

bemanningsbranschen och integrera dem med min konsthantverkliga process för att skapa en 

visuell berättelse om en klassposition. 

Hur kan jag överföra processer, traditioner och material från bemanningsbranschen till mitt 

konsthantverkskap genom att använda personliga erfarenhetsberättelser från 

bemanningsbranschen. 

Vilka översättningsproblem kommer jag att stöta på när jag ska översätta mina personliga 

erfarenhetsberättelser till konsthantverkliga tekniker och konsthantverkliga processer.  

Hur kan jag tydligöra min kontext i gestaltningen? 

  



Metod 

Stor del av mitt förarbete går ut på att göra material- och formprover. Mina experiment i 

verkstaden utgör en väldigt viktig del av min metod, där jag bland annat hämtar tekniker, 

lösningar, estetiska uttryck och keramiska egenskaper till mitt projekt. Upptäckterna jag gör 

under mina kreativa arbetsprocesser kommer att avgöra vad jag i slutändan producerar.  

Jag kommer också att arbeta med personliga erfarenhetsberättelser som undersökande metod.  

Erfarenheterna är reflekterade och kommunicerade tolkningar av upplevelser. Det 

erfarenheter som jag har tillgång till är det som kommer att skildras i erfarenhetsberättelserna.  

En berättelse är, i sin enklaste bemärkelse en sammanhängande framställning 

vilket ger struktur och mening åt händelser och upplevelser genom att skildra 

dessa tidsföljd (Labov 1972:359-360). En berättelse är avgränsad i den mening 

att den har en igenkännbar inledning, eller början, och slut. I princip kan den 

utgöras av två satser vilka är avhängiga varandra (Labov 1972:360). Med 

sammanhängande avses ett inbördes sammanhang mellan berättelsens olika 

delar. Det kan vara den röda tråden som gör berättelsen logisk och begriplig, 

som gör att den har en poäng (Johnstone 1990:18, Young 1987:20-21 53ff) 

  



Bearbetning  

Södertälje hamn 

Klockan är halv fyra på morgonen. Igår fick jag samtalet från min arbetsgivare på 

bemanningsföretaget att jag ska befinna mig på oljehamnen i Södertälje hamn klockan sex på 

morgonen.  

Dagen innan har jag studerat en karta över Södertälje hamn, jag färdas kommunalt, jag tar 

pendeltåget till Södertälje hamn, sedan buss till industriområdet och sedan med hjälp av gps i 

mobilen guidar jag  mig till träffpunkten. 

Jag sitter på pendeltåget. Det är väldigt tidigt på morgonen, staden har inte riktigt vaknat än, 

det är skönt.  

Saker jag oftast tänker på när jag tar mig till jobbet är, vilka kommer jag att arbeta med, hur 

länge kommer jag att arbeta och vilka arbetsuppgifter kommer jag att bli tilldelad. 

Man lär sig tidigt att det är ett "vi mot dem"-tänkande mellan oss och dem fastanställda på 

arbetsplatserna.  

Egentligen har de ingenting att vara oroliga för. Man konkurrerar inte med dem, man 

konkurrerar med sina egna, vi utan skyddsnät, vi utbytbara. För skulle jag inte passa in, 

ringer man bara ute nästa.   

Väl framme på plats, efter att jag ringt min kontaktperson och blivit insläppt på området 

märker jag att jag kommer att jobba med tre killar från samma bemanningsföretag och två 

fastanställda, en ung kille och en äldre man.  

Jag var lägst utbildad av killarna från bemanningsföretaget, alla tre pluggade på masternivå. 

Vi blir informerade om att de ska besikta en oljecistern på 8000 kubik i slutet av veckan och 

att vi har mellan tre till fyra dagar på oss att tömma det sista i tanken. Det är 

värmeelmeneten längst ner i den cylinderformade tanken som ska rengöras för att få ett bättre 

värmeflöde. 

Våra skyddskläder bestod av ett par gummistövlar, tyghandskar och en tunn genomskinlig 

syntetoverall. Temperaturen i cisternen hade en lägsta temperatur på cirka tretio grader och 

utomhus täckte snön marken. 



Oljecistern, 2013 

Vi står alla och väntar på att ta oss in i  cisternen, det är ett trångt litet hål man ska ta sig 

igenom för att komma in. Första killen som försöker kliva in, kliver lika snabbt ut, han 

kommer inte igenom hålet, han är för tjock, det går inte. Han åker hem, till Stockholm. 

Jag står på tur, kliver in, lukten av tallolja är total. Till en början är det svårt att andas, efter 

några minuter känns det lite bättre.  

Genom att spola in varm flytande tallolja i cisternen så värms den befintliga nerkylda och 

tröga oljan upp. Till slut är all olja i tanken uppvärmd och flytande och då sugs den upp och 

arbetet är klart.  

Våra uppgifter var att gå längst väggarna med en stålskrapa, flytta på slangen som sög upp 

oljan och trampa upp den trögflytande oljan med stövlarna.  

Det fanns en gubbe utanför som skickade in vatten åt oss, jag tro man drack fyra till fem liter 

vatten varje pass. Vi hade rast i cisternen, vi hade även lunch i cisternen.  

En av killarna jag jobbade med fick känningar i halsen, rödsprängda ögon och en näsa som 

inte slutade rinna. Han kom inte resten av veckan. Samma sak hände en annan kille några 

dagar senare.  

Ju längre in i veckan vi kom desto mer och varmare olja sprutades in. Vi hade en deadline att 

passa och ju varmare oljan som sprutades in, ju snabbare gick det att värma upp den 



trögflytande oljan. Nackdelen med det här var att det blev tyngre att andas, det stack i halsen, 

och man var tvungen att gå till utandningshålet oftare.  

Efter varje arbetspass tog man av sig dräkten och stövlarna utanför cisternen och sprang upp 

i bara kalsonger till duschrummet och skrubba sig ren med tvättmedel. Det var fyra 

intressanta arbetsdagar i Södertälje.  



 
Södertälje hamn, talloljecistern, 2013 

 

 



Översättning 

 

När arbetspassen var över i Södertälje hamn, åkte jag till Konstfack och satte igång med mitt 

projekt. Det kändes som att jag stod på tröskel mellan två klasser, att jag hämtar inspiration 

från den ena och uttryckte mig i den andra. Att jag förflyttar mig fram och tillbaka. 

Förmiddag och eftermiddag var som dag och natt. 

Jag studerade heltid och började jobba extra inom bemanningsbranschen. Under dessa år som 

jag arbetat så har min konsthantverkliga process förändrats. Den första tydliga förändringen 

var att jag började korta ner alla del moment i skapandet. Jag hade inte alls den lusten jag 

tidigare haft att länga ner den tid som det egentligen skulle ta för varje moment.  

Jag har nästan uteslutande bara arbetat med flytande porslinsmassa under mina projekt på 

Konstfack. Efter att jag arbetat i Södertälje hamn blev även porslinsmassans tjockhet viktig 

för mig. Medans jag gick omkring i cisternen och försökte röra upp massan så bildades stora 

kontraster i oljans tjockhet. Oljan bildade mönster av allt rörelser i cisternen.  

När man satte sig på en stol där inne i cisternen och tömde sina stövlar på svett, så bildades 

det väldigt vackra mönster, molnliknande former, den vita vätskan mot den mörkbruna 

vätskan. Det var väldigt vackert. 

Jag har tidigare arbetat med en egen droppteknik som jag döpt till nebula. Nebula är det 

latinska namnet för moln. Det sättet att arbeta på och att utveckla den tekniken blev aktuellt 

nu. Jag började arbeta i mörkare färger, inspirationen av olja är ganska tydlig, enligt mig,  

speciellt om man jämför med mina tidigare nebulor. 

 

Nebula gjord innan Södertälje hamn 



  
Nebula gjord efter Södertälje hamn 

Nebula gjord efter Södertälje hamn 

 

 

 



Jag började också att arbete i torkrummet. Torkrummet är ett rum där man skyndar på 

torkprocessen genom att ha en värmefläkt i rummet. Det gav mig en helt annan hastighet. 

Torktiden kortades ner.  

Att få upp en hastighet, att skynda på processen, har alltid intresserat mig. Jag skulle upp i en 

högre hastighet, så fort det bara gick. Jag började att koka min massa på en värmeplatta. Jag 

hade utgått ifrån en porslinsmassa, men blandat in andra material, allt för att effektivisera och 

kunna arbete i ett högre tempo.   

Den nya massan hade papier-maché egenskaper. Jag jobbade med den när den var varm, den 

torkade snabbare på grund av massans värme och av att jag jobbade inne i torkrummet. 

Det gjorde att det öppnades upp tid. Tid som jag egentligen inte var i behov av, men 

vetskapen att den fanns, triggade mig och gav en trygghet.  

Processbild från mitt arbete "Modern times or he not busy being born is busy dying", mitt 

eget uppvärmd porslinsmaterial, (2014) 

Ibland  brukade jag tänka att jag själv var ett  vinstdrivande företag, min kropp var ett företag, 

mina händer var arbetarna på golvet.  

Så hur kortar jag ner arbetskostnaderna och arbetstimmarna? 



Alltså, hur kan  jaget arbeta så att mina händer slipper arbeta lika mycket, fast jag vill 

fortfarande få lika mycket gjort och jag vill göra det själv. Jag var på väg att bli min egen 

fabrik.  

Kunde jag helt slippa torkningsprocessen? 

Det kunde jag. Jag slutade torka mina saker innan jag brände dem. Genom att mätta den 

flytande massan med material som brinner upp efter en bränning på 1280 grader, så blev det 

inte lika mycket krympning, massan  blandades ut till största del med vetemjöl och kortfibrig 

bomull. Den höll formen och genom att strö över aluminiumoxid över sättplatan, riskerade 

man inte att förstöra plattorna. Det var bara att producera och bränna.  

Jag har arbetat väldigt mycket med experimentugnarna på Konstfack. Det är små ugnar som 

högbränner och kyler ner väldigt snabbt. Du kan högbränna ena dagen och ta ut godset dagen 

därpå. Det passar mitt sätt att arbete väldigt bra.  

Det gjorde att jag kunder blanda ihop mitt eget material ena dag, tillverka det jag tänkte 

bränna och ha det färdigt dagen därpå.  

Nu var jag uppe i den optimala hastigheten, enligt mig. Allt kändes möjligt. Precis allt. 

 

Malmvägen, Sollentuna 

 

Ett annat uppdrag var när jag jobbade en vecka i Sollentuna med att högtryckstvätta 

höghusfasader. Till min hjälp hade jag en skylift och en högtryckspistol.  

Första dagen var min kontaktperson på plats, chefen på företaget. Resten av dagarna 

arbetade jag själv. 

Han visade mig hur man använder en skylift. Den skulle cirka trettiofem meter upp i luften. 

Mitt fokus låg på att inte trilla ur den lilla korgen medans jag försöker rengöra fasaden, inte 

åka in med korgen i fasaden och ha en stadigt tyngdpunkt så jag håller mig kvar i korgen när 

vinden tar tag i krogen.  

Ska man följa skyddsreglerna så ska man bära skyddssele och ha en utbildning i hur man 

använder en skylift, men det hade inte jag. Det är en veckas arbete, man utbildar inte någon 

för en veckas arbete. Speciellt inte om man är inhyrd från ett bemanningsföretag. 

För att få ett bra resultat var man tvungen att ha högtryckspistolen cirka tio till femton 

centimeter ifrån fasaden. Det var väldigt viktigt hur man sprutade på fasaden och att man 

hade ett jämnt rörelsemönster, skulle jag ignorera detta så skulle jag inte själv märka någon 

skillnad från mitt avstånd, men på långt håll skulle man se att fasaden var ojämnt tvättad, 

man skulle få en smutsflammig fasad.   



Sollentuna, Malmvägen, 2013 

 

Sollentuna, Malmvägen, 2013 

 



 

Översättning 

 

Det brukar sällan finnas tid för att lattja runt på arbetsplatserna där man är inhyrd från ett 

annat företag. Allt är optimerat. Oftast.  

Översättningen har oftast varit åt en väg. Alltid till min skolmiljö, min kreativa miljö. Jag har 

nästan aldrig känt mig kreativ när jag varit ute och arbetat.  

Jag slår om, fokuset hamnar någon annanstans. Det är när jag kommer bort från den miljön 

och hamnar i verkstaden och får arbeta hämningslöst, utan ramar som jag låter mig vara 

kreativ. Översättningen blir oftast intuitiv. 

Min arbetsprocess i verkstaden styr jag, jag försöker att översätta sättet jag arbetar på utanför 

verkstaden med sättet jag arbetar på i verkstaden, men utkomsten, vad som blir gjort, låter jag 

oftast bara ske, jag tänker sällan på form och färg. Jag låter det vara i det undermedvetna, jag 

försöker hålla det öppet, låta mina händer arbeta och själv bara följa med. Se vad mina ögon 

sätt och skapa efter det. Skapa efter upplevelser. 

problemet med mina översättningar, där jag känt att jag intuitivt översatt en teknik, process 

eller metod till mitt konsthantverkskap, har varit om det verkligen har skett, om det är en 

översättning, eller någonting annat. Något som kommer från någonting annat. 

Jag tänker mig att starka intryck, ger starka avtryck, i mitt konsthantverkskap. 

 

Spray-engobe av porslin, 2012 



En teknik som jag använder i mitt konsthantverkskap är att spray engobesmassor med lågt 

tryck på porslin.  

En översättning som skedde efter Malmvägen, var att jag började att spraya från olika vinklar, 

det som man absolut inte fick göra när man jobbade på malmvägen, testade jag på i 

verkstaden. I verkstaden testade jag alla olika tekniker som gav ett dåligt resultat på fasaden. 

Jag försökte få fram det flammiga, det vibrerande i färgerna. Jag hade råkat få ett flammigt 

parti när jag var och arbetade på Malmvägen som jag var tvungen att fixa till, men jag minns 

att jag fascinerades av fasadens vibrerande flammighet. 

 

Spray-engobe av porslin, 2014 

Flytspackling 

 

Jag blir inringd  på morgonen förra året till ett arbete som gick ut på att vi skulle flytspackla 

ett kök i centrala Stockholm. Jag hade aldrig flytspacklat tidigare, det var jag och chefen på 

företaget som skulle göra jobbet.  

Min uppgift var att jag skulle hjälpa till att avgränsa området som spacklet skulle befinna sig 

i med hjälp av avskärminingslister, flytta undan vitvaror och att blanda ihop spacklet och 

bärhjälp. 

 



 

Exempel på flytspackling av golv 

Översättning 

 

Blandningen av betongen, massans olika konststensstadier, dess rörelsemönster på den 

applicerade ytan, avgränsningslister som hindrar flytspacklet att rinna utanför markerat 

område, verktygen och arbetsteknikerna, allt detta från mina åtta timmars arbete med 

flytspackling förs över till mitt sätt att arbeta med mitt konsthantverkskap.  

 

Jag arbetade mindre intuitivt och mera medvetet med denna översättning. Jag försöka plocka 

från mina erfarenheter inom flytspacklingen.  

Marken man flytspacklade fram golvet på symboliseras av wellpappen. Maskeringstejpen är 

maskeringslisterna som sitter kvar och dras bort när spacklet har stelnat. Det första lagret och 

det andra lagret symboliserar flytspacklets olika stadier av tröghet i massan. Även 

wellpapplisterna symboliserar rummets ytterkanter.  

Sedan använder jag en rakel för att dra massan jämt över wellpappskivan. Man använder ett 

liknande verktyg att dra ut flytspacklet över golvet för att få en jämn fördelning av spacklet. 



 

 



 

 



 

Mejeriet 

 

Jag har de senaste sju somrarna vikarierat på ett mejeri uppe i Luleå. Jag började där innan 

jag valde att blir konsthantverkare.  

Mejeriet var länge min fasta punkt. Spelade ingen roll vart jag befann mig, varje sommar så 

åkte jag upp till Luleå och rättade mig in i ledet. Jag blev en individ i ett skiftlag. Det är det 

faktiskt det enda ställe där jag som timanställd känt att jag blivit schysst behandlad.  

 

Pallstaplare, 2013 



När mejeriprodukterna kom in i pallagret så var det jag som hade ansvaret att pallastarna 

fungerade, att maskinen lastade på produkten på pallarna. Oftast så rymdes det arton eller tio 

packet av mejeriprodukter i varje wellpapptråg och på varje pall rymdes det 182 stycken eller 

60 stycken wellpapptråg. Man trädde över pallarna med wellpapplådor och sedan plastade 

man in hela pallen  och körde iväg den med trucken till pallagret, och så höll man på hela 

somrarna, som femskiftare på mejeriet. 

Översättning 

 

Tiden på mejeriet har verkligen satt sina spår i mitt sätt att uttrycka mig på kreativt, jag tycker 

att mitt formspråk, mitt sätt att uttrycka mig på andas mina erfarenheter min tid på mejeriet. 

Det andas industriellproduktion för mig. 

Det är på mejeriet som jag fick min fascination för wellpapp. Nästan allting var inslaget i 

wellpapp, alla produkter färdades i wellpapptråg, alla pallar med wellpapp-tråg och vissa 

pallar kläddes in i wellpapp. 

 

Så här såg det ut vissa dagar på mejeriet. Det var wellpapp överallt. Det var allt man såg. Det 

blev verkligen en del av ens vardagsmiljö.  

En översättning från mejeriet som är tydlig i mitt konsthantverkskap är den intuitiva 

repetitionen, att arbeta monotont, att man nästan kopplar bort tankar och bara styrs av den inre 

motorn. Det är ett läge jag har som jag kan slå på och slå av. Lite som att gå in i sig själv och 

låta saker ske utan att man har någon kontroll. Så var det på mejeriet ibland och så har jag 

försökt arbeta med mina projekt. 

 



  

 



 

Diskussion  

Jag har funderat väldigt mycket på varför jag inspireras av  mina lönearbeten utanför 

Konstfack och hur de synliggörs och tydliggörs i mitt projekt.   

Jag ser visuella paralleller mellan mitt projekt och mina arbeten utanför Konstfack där jag har 

uppmärksammat metoder och processer som jag sen har omfamnat i mitt konsthantverkskap. 

Jag har många olika arbeten, men bara ett konsthantverkskap, med det vill jag säga att varje 

objekt har många olika inspirationskällor, baserade metoder och processer från olika arbeten..   

Jag har försökt härleda helheten och hitta essensen av det jag inspireras av och jag tycker att 

jag har lyckats. Jag tycker att man ser kopplingen. Det är en helhet och det går att förstå det 

visuella språket i objekten, Jag tycker att objekten talar sitt eget språk och att det inte alltid 

behöver översättas till skriftligt språk.  

Genom mina erfarenhetsberättelser och översättningar har jag försökt synliggöra min situation 

och några utvalda översättningar. 

 

Mina konsthantverkliga objekt är inte en hyllning till min situation. Jag avskyr den situationen 

jag är fast i. Finns verkligen inget att hylla, eller någon att hylla. Jag råkar bara vara i den här 

situationen och gör det bästa av den.  

Det här är mer en berättelse om den moderna kapitalismen sanna väsen, sedd inifrån och 

underifrån  
 

Det jag tyckte var problematiskt med mina översättningar var att jag blev osäker på om de 

speglade verkliga upplevelser eller om det rörde sig om efterkonstruktioner och om det 



egentligen spelar någon roll i fråga om autencitet då jag bara försöker gestalta min egen 

upplevelse. Jag har inte försökt tvinga fram något, bara försökt hitta saker som känns som 

uppenbara översättningar för mig. 

Jag har begränsat mig och försökt att bara använda mig av intryck från fyra olika arbeten, hur 

jag utnyttjar olika processer, metoder för att sedan översätta dem i mitt konsthantverkskap. En 

arbetsmetod som jag kontextualiserat för att synliggöra för mig själv hur jag arbetar, för att i 

framtiden kunna utvecklas. 
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Appendix 

 

På Utställningen How - Do - Know  på Gustavsbergs konsthall var Charlotta Bellander en av 

utställarna. Hennes verk presenterades på en glasskiva och det inspirerade mig när jag skulle 

ställa ut mitt projekt till examinationen.  

  

Charlotta Bellander, How - Do - Know, Gustavsbergs konsthall, 2014 

Reaktioner och kritik under min examination var bland annat att jag jobbat snabbt och med ett 

flöde, att mottsatsen skapat en kvalitet. När man pratar om kvalitativa konsthantverksobjekt, 

brukar oftast längre tillverkningstid vara ett kännetäcken på bra kvalitet.  

Man pratade om mitt konstverket och dess gränser under min examination. Att utövaren är en 

del, berättelsen en del och verket en del.  Det tog jag inte med mig till utställningen och det 



kanske jag borde ha gjort, för det blev inte så tydligt som jag hade velat. Det blev väldigt svårt 

att förstå kontexten.   

Vi pratade om objektens skuggor och att det passade bra in med mitt arbete, det var något jag 

tog med till utställningen. Nu i efterhand förstår jag att verket skulle blivit mycket mer 

slagkraftigt om jag haft med textberättelser på utställningen och det är därför jag inte tycker 

att mitt projekt inte fungerade på utställningen. Verket saknade tyngd på utställningen. Det 

blev keramiska objekt utryckta ur sin kontext. 

Projektet i sig har gått bra. Det viktigaste har varit att följa tidsplanen, vara fokuserad och 

strukturerad. De fyra sista veckorna innan examinationen har jag jobbat heltid med lönearbete 

och samtidigt skrivit mitt examensarbete och jobbat med mitt keramiska konsthantverk. Det 

har varit ett måste för mig. Jag har levt situationen  som jag skrivit om och inte försökt att 

kompromissa.  

Under examinationen fick jag kritik för att jag inte fokuserat mer på konsthantverket, att jag 

lagt för många timmar på mina lönearbeten. Att jag kastar bort en talang om jag fortsätter så 

här.  

Jag förstår verkligen kritiken, men om det här projektet ska ha någon som helst äkthet, så 

måste det gå till på det här sättet. Mitt arbete handlar om en situation jag befinner mig i och 

det får man inte glömma bort. 

Jag kommer att fortsätta arbete med personliga erfarenhetsberättelser och översättningar, det 

är en metod jag verkligen vill utveckla i mina arbeten.  
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