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The New Man and the Sea

Om hur design kan ändra vår attityd 
gentemot havet. 

Genom att bryta ytan och visa på en 
värld där vi lever med havet och inte 
av havet.

Kandidatuppsats i industridesign 
Konstfack, Stockholm, 2016

Av Karin Bodin 
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Abstrakt

Havet - allt som lever på jorden behöver havet. 
Havet är källan, där liv skapades. Vi männis-
kor är inget undantag. Men vi har skapat ett 
ohållbart beroende till havet. Det tar upp en 
fjärdedel av all den koldioxid vi människor 
producerar, och näst intill all värme alstrad av 
växthuseffekten. På ytan ser kanske havet ut 
att må bra. Men i själen mår det dåligt.

Hur kan design ändra vår attityd gentemot 
havet?

Vad händer om vi bryter ytan mellan havet och 
människan? Hur skulle produkter, i en värld vår 
vi ger havet och dess invånare den respekt de 
förtjänar, se ut? Om vi skulle leva med och inte 
av havet?

Mitt arbete utspelar sig i ett scenario där vi har 
förstått vårt behov av havet och där vi värnar 
om det. Där havet har en framstående roll och 
människan visar det respekt. För att beskriva 
det scenariot presenterar jag fiskredskap – 
redskap som gynnar fiskens liv och miljö. Detta 
genom att anspela på aktiviteten av att håva 
och meta och men med redskap vars grun-
dläggande funktion är vänd från att ta en fisks 
liv till att istället ge den förutsättningar för ett 
friskare liv. 

People
ignore 
design 
that 
ignores 
people.

Orignalcitat av Frank Chimero i översta vänstra hörnet följt av varianter av Karin Bodin.

People
ignore 
design 
that 
ignores 
fish.

Fish
ignore 
design 
that 
ignores 
fish.

Fish
ignore 
design 
that 
ignores 
people?



3 3

1. Frågeställning

2. Inledning

2.1 Bakgrund 
2.2 Inom fältet för industridesign 
2.3 Metod 
2.4 Tänkt mottagare och kontext 
2.5 Sammanfattning och reflektion 

3. Designprocess

4. Fiskredskap

5. Reflektion

6. Referenser

4

5

6 
13 
16 
19 
20

21

44

52

53



4 4

Hur kan jag med hjälp av design skapa respekt 
för världens hav? Vad händer om vi börjar sud-
da ut gränsen mellan havet och människan? 

1. Frågeställning Om jag genom design utmanar havsytan som 
en absolut delning av två världar och istället 
undersöker hur vi kan tillhöra samma värld, vår 
enda värld? Hur kan jag genom ett icke-antro-
pocentriskt tillvägagångssätt och genom de-
sign som kritiserar det nuvarande få människor 
att interagera med havet och därmed visa hur 
ohållbar vår relation till havet är i dagsläget? 
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“I am the ocean. I’m water. I’m most of this planet. I shaped 
it. Every stream, every cloud and every raindrop. It all 
comes back to me. One way or another, every living thing 
here needs me. I’m the source. I’m what they crawled out 
of. Humans are no different. I don’t owe them a thing. I give, 
they take. But I can always take back. That’s just the way 
it’s always been. It’s not their planet anyway. Never was. 
Never will be. But humans, they take more than their share. 
They poison me, then they expect me to feed them. Well, 
it doesn’t work that way. If humans want to exist in nature 
with me, and off of me, I suggest they listen close. I’m only 
going to say this once. If nature isn’t kept healthy, humans 
won’t survive. Simple as that. Me, I could give a damn with 
or without humans, I’m the ocean. I covered this entire 
planet once, and I can always cover it again. That’s all I 
have to say.”

Nature Is Speaking – Harrison Ford is The Ocean

2. Inledning
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2.1 Bakgrund 

Den blå planeten 
Allt som lever på jorden behöver, på ett eller 
annat sätt, havet. Det täcker nästan tre 
fjärdedelar av jordens yta och utgör 90% av 
jordens biosfär. Vi människor behöver verkli-
gen havet, nu mer än någonsin, men havet 
behöver inte oss på samma sätt. Havet tar 
upp 25% av den koldioxid vi människor pro-
ducerar, ytterligare 90% av värmen alstrad av 
växthuseffekten, och en tredjedel av jordens 
befolkning är i direkt beroende av havet för sin 
överlevnad (Planet Ocean 2014). Vi har skapat 
ett beroende och maktbalansen är skev.

Jag och havet 
Jag har ett högst personligt beroende till 
havet, med och ur havet hämtar jag energi. 
I havet finner jag lugn. Mästerbadare som-
rarna igenom som liten och dykinstruktör på 
flera platser i världen som vuxen. Jag har sett 
blåstången försvinna från mina badklippor i 
Stockholms skärgård, jag har sett korallrev 
blekna i Thailand och jag kan på en hand räkna 
de gånger jag dykt utan att se plast eller annat 
skräp från oss människor. Jag vill använda min 
passion för havet och min position som de-
signer för att skapa förändring.
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Det vi inte ser 
I en informationsfilm från Sjövett 1964 står 
fyra personer på en klippa och beskådar 
stora mängder skräp som flyter runt i vattnet. 
Berättarrösten beskriver hur detta sker då 
människor slänger sitt skräp överbord och 
tänker att “vad gör väl den lilla”. Rösten förk-
larar dock att det är detta tänk som orsakar de 
stora mängderna skräp som vi nu ser i vattnet 
- “många bäckar små”. Vad ska man då göra 
för att se till att kobbar och skär hålls fria från 
skräp? Svaret levererar berättarrösten sam-
tidigt som en man demonstrativt samlar sitt 
skräp i en låda, lägger sten i den, binder ihop 
den och slänger den överbord på djupt vatten 
(Sjövett 1964). Min mormor som är uppvuxen i 
en fiskarfamilj på Möja i Stockholms skärgård 
vittnar om samma metod för att bli av med allt 
som inte kunde brännas eller komposteras. 
“Att sänka” var ett vardagligt verb, “Behöver ni 
något sänkt? Vi ska ut och sänka”. Likt hur fil-
men Sjövett (1964) porträtterar fanns en tanke 
kring att det man inte såg - det fanns inte. 
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När vi ska provspränga det farligaste vap-
net människan någonsin skapat, var gör vi 
då detta? Jo, i havet såklart. Detta brukar 
även definieras som startskottet för den nya 
geologiska tidsåldern; Antroprocen, den tid 
då människans aktiviteter har haft en bety-
dande påverkan på jordens klimat, geologi 
och ekosystem (Nationalencyklopedin 2016). 
Radioaktivitet från 50- och 60-talets atom-
bombsprovsprängningar går att finna i ALLT 
på jorden (Vaughan 2016). Vår aktivitet har 
även lett till utbredning av döda zoner på 
oceanbottnar, platser som vi i många fall inte 
ens varit på.
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från en fiskesafari i Florida Key (se bilder) som 
lägger på ytterligare ett lager av komplexitet 
på situationen. Den negativa förändringen 
i Key har skett över så lång tid att den nya 
generation inte vet hur stor en fisk brukade 
vara, hur den marina världen brukade se ut. På 
bilderna från 50-talet är fisken i genomsnitt 
180 cm, 2007 är samma art endast 30 cm 
lång. Men människorna som fångat dem (och 
betalat lika mycket för sin safari, inflationen 
inräknad) är fortfarande lika glada. “Because 
these changes happen slowly, over a human 
lifetime, they never startle. They just tiptoe 
silently along, helping us all adjust to a smaller, 
shrunken world.” (Krulwich 2014)

Gulf Strem II Deep sea fishing  
f.v. 1957, 1965-79, 1965-79, 1980-85, 2007

Havets resiliens 
Inom biologin talar man om ekologisk resiliens 
som ett ekosystems förmåga att återhämta sig 
efter en störning. “Ett ekosystems elasticitet” 
beskriver Magnus Lindström för mig, forskare 
vid Stockholm Resilience Center (SRC). Havet 
har en väldigt hög resiliens, det tål väldigt my-
cket innan det säger ifrån. Det tar upp nästan 
all värme som alstras av växthuseffekten och 
en fjärdedel av människans koldioxidutsläpp. 
Samtidigt slänger vi 6 miljoner ton plats i 
haven årligen (Planet Ocean 2014). Men haven 
säger inte ifrån, deras grundfunktion förblir 
intakt. Självklart har detta haft konsekvenser; 
korallrev har bleknat och hav har försurats. 
Men haven är stora, får man en dålig fångst på 
ett ställe, ja då fiskar man helt enkelt någon 
annanstans.“Vi har en tendens att se haven 
som ett framtida skafferi som ska rädda oss 
när skördarna är dåliga på land”, menar Mag-
nus Lindström.
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Haven mår dåligt och snart närmar vi oss 
den punkt, “the tipping point”, som innan den 
är nådd känns avlägsen men som när vi väl 
passerat den sätter vårt marina ekosystem i 
en akut och grov obalans och gör arbetet med 
restaurering av systemet mycket svårare. Det-
ta kan komma att ske om temperaturen höjs 
med 1,5 °C. De 2 °C som klubbades som gräns 
under klimatmötet i Paris december 2015, 
räcker således inte. 

Johan Rockström, även han forskare på SRC 
och något av en miljökändis efter sitt som-
marprat 2015, beskriver problematiken med 
reciliens i programmet Vinter i P1.

“Resiliens lurar in oss i en 
comfort zone där vi inbillar 
oss att eftersom jorden är 
så stor och stark och resil-
ient så har vi inte ohållbara 
problem. På ytan ser jorden 
ut att må okej, men i själen 
mår den dåligt.”

 Johan Rockström, miljöforskare

1 Magnus Lindström, forskare SRC, intervju den 23 februari 2016.)
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På andra sidan jorden i Bengaliska viken ligger 
ön Sentinelese. En av många Andamanöar 
som ligger i det område där tsunamin 2004 
drog fram som värst. Dock var det ingen som 
omkom eller ens skadades här. Då människor-
na på denna ö lever med och av naturen var de 
uppmärksamma på förändringarna och kunde 
läsa av naturen. De såg hur djur och vatten 
betedde sig annorlunda och gav sig långt 
upp på ön för att söka skydd från de massiva 
naturkrafter som ödelade stora delar av de 
närliggande kustområdena. (Bhaumik 2005)

Fler än bara vi 
Rockström fortsätter med att identifiera de 
förändringar vi måste göra i vår världsåskåd-
ning för att uppnå målet med en hållbar planet. 
En av dessa är att vi måste anamma medkäns-
la. “Mellan oss och skapelsen, vårt enda hem, 
mellan oss och alla medmänniskor, mellan oss 
och alla arter på jorden. Inse att vår kulturella 
mångfald har samma gyllene råd: att aldrig 
mot andra göra något som du inte skulle vilja 
utsättas för själv”. (Vinter i P1 2015)

Att vara närmare naturen och leva med den är 
ingen ny tanke. Så har människan levt större 
delen av sin tid på jorden, men många av oss 
har på vägen glömt bort detta. I vår vardag ser 
vi inte naturen som en del av vår direkta över-
levnad, en missuppfattning som även brukar 
kallas “The metabolic rift”.

Men det finns de som lever i symbios med 
naturen och vars kultur präglas av en up-
pskattning till den. Inom de Nordamerikanska 
ursprungsbefolkningarna finns många olika 
riter för att visa sin respekt och tacksamhet 
för havet och dess andar i syfte att få en bra 
fångst. På Etnografiska museet i Stockholm 
beskrivs hur de tar iskalla bad och skrubbar 
sin kropp blodig för att visa sin respekt och 
tacksamhet och genom detta komma i kontakt 
med betesdjurets andar. (Etnografiska 2016)

Illustration från Nordamerikansk indianstam 
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Naturecultures 
Donna Haraway är forskare inom feministisk 
vetenskapsteori och har myntat begreppet 
“Naturecultures” – att naturen oundvikligen 
bestäms av kulturen, oss människor. Hon 
hävdar att vi inte kan skilja på naturen och 
kulturen. Vi borde sudda ut gränsen mellan 
natur och kultur för vi föder varandra. Under 
ett föredrag på Uppsala universitet beskriver 
Haraway att “Olika arter blir till genom varan-
dra och på samma sätt har människan utveck-
lats tack vare de arter som finns omkring oss. 
Vi människor är här tillsammans med de andra 
arterna: Vi har aldrig varit individer. ”(Haraway i 
Olofsson 2012).

Extra intressant tycker jag detta blir för re-
lationen mellan havet och människan, då det 
finns en tydlig och självklar gräns mellan oss 
– havsytan. Det är en delning mellan vått och 
torrt och mellan beboeligt och där vi inte ens 
kan andas. En stor massa av ändlöst, blått, 
tyst och tyngdlöst.

“Vi människor är här 
tillsammans med de 
andra arterna: Vi har 
aldrig varit individer.”

 
Donna Haraway –  om Naturecultures
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2.2 Inom fältet för 
industridesign

Jag 
Som industridesigner kan jag bryta ner kom-
plexa problem och göra dem påtagliga för 
människor. Anthony Dunne och Fiona Raby 
jobbar med kritisk och spekulativ design 
beskriver i deras bok “Speculative Every-
thing – design, fiction and social dreaming” en 
industridesigner som jag kan relatera till (2013 
s. 2). De hävdar först och främst vikten av att 
ändra synen på industridesign som problem-
lösning. Många problem som vi ställs inför 
idag är så stora och komplexa att det inte går 
att enbart applicera en lösning på dem. Istäl-
let behöver förändring ske genom att ändra 
människors moral, övertygelse, attityd och 
beteende. Författarna ser att designers idag 
gör sig själva en otjänst bland annat genom 
att “…channeling energy and resources into 
fiddling with the world rather than the ideas 
and attitudes inside our heads that shapes the 
world out there.” (Dunne & Raby 2013, s. 2) 

Huggable Atomic Mushroom av Dunne & Raby 2004-05
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Isberget 
Med detta arbete vill jag genom design som 
är spekulativ och kritisk försöka förändra de 
mentala modeller som illustrerats i Isbergs-
modellen, en modell vanligt förekommande i 
teorin om systemtänkande där den används 
för att visa på hur olika variabler av ett prob-
lem influerar varandra (Northwest Earth 
Institute 2014). Jag tror att vi måste ändra 

vår attityd och relation till havet för att också 
kunna ändra de system och strukturer som 
cementerar den skeva maktrelationen mellan 
människan och havet Jag vill göra detta genom 
att lägga fokus på interaktion och inte fastna i 
att informera. Istället vill jag använda den po-
sition jag har som designer till att få människor 
att känna genom att förhålla sig till och bruka 
objekt.
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Martin Avila har skrivit avhandlingen “Devic-
es. On Hospitality, Hostility and design.” Däri 
beskrivs en radio som drivs av den energi 
som uppstår av friktionen från när fiskar äter 
på sensorer nedsänkta i vattnet. (Avila 2012 
s.140-159) Martin Avila har även följt mig under 
projektet och agerat extern handledare.

Andra 
En del av Natalie Jeremijenkos projekt “OOZ – 
Zoo backwords without cages” är “Amphibious 
Architecture” ett system av bojar med sen-
sorer och lampor nedsänkta i East River i New 
York som lyser upp och talar om när fiskar 
simmar förbi. Du kan även skicka ett sms till 
“en fisk” som svarar utifrån realtidsinformation 
om vattnet och berättar hur den mår. “Jag mår 
bra men det är ganska surt i vattnet här idag”. 
(Jeremijenko 2010).
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2.3 Metod 

Ett icke-antropcentriskt tillvägagångssät 
För att anamma Rockströms vädjan om 
medkänsla för alla arter på jorden och för att 
röra mig inom området för Naturecultures 
vill jag i detta projekt försöka se även andra 
varelser än människor som användare. Under 
Konstfacks Research Week 2016 deltog jag i 
en workshop med Li Jönsson om ett icke-an-
tropocentriskt tillvägagångssätt i designpro-
cessen. Vi fick gå ut och identifiera olika djurs 
beteenden och möjliga behov för att sedan 
föreslå ett sätt att gynna dessa och interak-
tionen mellan människa och icke-människa. 
Detta gav mig inspiration till att använda 
denna metod för att erkänna andra varelser 
än människan på vår jord. 

2  Li Jönsson, forskare inom design och inovation vid The Royal Danish Academy of Fine Arts, workshop den 4 februari 2016.)

People
ignore 
design 
that 
ignores 
people.

People
ignore 
design 
that 
ignores 
fish.

Fish
ignore 
design 
that 
ignores 
fish.

Fish
ignore 
design 
that 
ignores 
people?
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Men, i linje med Lis arbete, vill jag inte sud-
da ut människan helt ur processen, utan låta 
människa och icke-människa vara jämlika för 
att skapa en förståelse för samspelet mellan 
människa och hav.

“Nonanthropocentric approaches to design do not negate the human. Rather, 
they attempt to better account for nonhumans in design in order to better un-
derstand, describe, critique, or intervene in a given scenario. That is, the human 
in a nonanthropocentric approach does not disappear; it becomes one entity 
among many entities, all of which are granted legitimacy in a kind of radical plu-
ralism among objects and things, human and otherwise” 

(DiSalvo & Lukens 2011, se Jönsson 2014, s. 203).
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Jag kommer inte kunna intervjua en fisk så 
som jag är van att kunna intervjua en mänsk-
lig användare och det blir därför extra viktigt 
inom ett icke-antropocentriskt förhållningssätt 
för mig att vara medveten om min inblandning 
(både som människa och designer) i proces-
sen.

Jag har under hela projektet fått hjälp av 
marinbiologerna Tina Elfwing och Joakim 
Hansen på Östersjöcentrum vid Stockholms 
universitet för att bolla idéer och få in deras 
perspektiv i processen. 
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Jag vill skapa ett designförslag som funger-
ar på Konstfacks vårutställning. Där har jag 
möjlighet att testa mitt förslag på besökarna, 
se deras reaktioner och föra en diskussion 
med dem kring människans syn och relation 
till havet. Men jag vill också skapa ett förslag 
som klarar sig utanför Konstfack och utanför 
utställningssammanhang i stort.

Genom att fysiskt få använda mitt förslag 
kan ifrågasättandet av sitt beteende och sin 
relation till havet manifesteras på ett mer 
personligt och övertygande sätt. Förslaget ska 
kunna användas och testas vid och med havet. 
Exempelvis på bryggorna i hamnen under 
Almedalsveckan där beslutsfattare inom havs 
och kustfrågor får möjligheten att prova på hur 
en alternativ värld skulle kunna se ut, kännas 
och fungera.

2.4 Tänkt mottagare och kontext
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2.5 Sammanfattning och reflektion

Rockström vädjar till medmänsklighet och att 
vi alla som bor på jorden ska ha ett ansvar 
emot varandra. Haraway talar om Naturecul-
tures – att naturen och kulturen definierar 
varandra och att det är oundvikligt. Så hur 
kan jag få oss människor att närma oss havet, 
bryta ytan och inse att vi tillhör en och samma 
värld, vår enda värld? Hur kan vi i västvärlden 
gå mot att återigen bli mer naturmänniskor och 
överbygga “The metabolic rift”? Andra kulturer 
lever redan med naturen på olika sätt och även 
fast vi inte alla utför riter eller ber till naturens 
andar så kan vi observera och interagera med 
naturen. Vi utför inte riter men vi närmar oss 
redan havet i olika aktiviteter (att meta t.ex). 
Hur ser de aktiviteterna ut och hur kan jag med 
hjälp av design manipulera de aktiviteterna för 
att skapa reaktioner? 

Jag vill använda min position som industride-
signer för att få folk att interagera med havet 
och visa på hur ohållbar vår relation till naturen 
i stort, men till havet i synnerhet, är i dagsläget. 
Och jag vill göra detta på ett inkluderande sätt 
för att bjuda in till interaktion och reflektion. 
Och göra det lustfyllt, lättillgängligt och med 
en gnutta humor.

Havet är så stort och resilient att vi inte förstår 
vad våra handlingar kan få för konsekvenser, men 
våra handlingar går att spåra över hela jorden. 

Hur kan jag genom design få oss att respektera 
havet och höja dess status? 
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3. Designprocess
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Kit  

För att ta reda på vad andra personer har för 
relation till havet satte jag ihop ett kit med up-
pgifter som på olika sätt var knutna till antin-
gen havet eller deras känsloliv. Jag gav ut  

 
det till 7 personer mellan 10 och 58 år och som 
enligt mig hade till synes olika stark relation till 
havet, allt från hen som precis lärt sig simma 
och hen som vid 3 års ålder körde runt i en 
egen jolle med en liten utombordare. 
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Det som gav mig mest var de kärleks- och 
uppbrottsbrev jag bad dem skriva. Genom att 
de fick ge havet ett personligt epitet kunde jag 
få fram känslor som man oftast inte förknippar 
med annat än relationer mellan människor. 

Redan innan jag föddes kände jag någonting klucka, 
skvimpa och vagga mig. Första gången vi möttes  
förstod jag att det var du! Det finns tider då jag levt 
långt ifrån dig, jag saknade dig oerhört! Tiden med dig, 
i dig och på dig blir aldrig tråkig. Du tar hand om mig, 
omfamnar mig och tar hand om mina vänner. Du tål 
mina misstag, mina tillkortakommanden och min  
sporadiska närvaro. Du ger mig lugn och självförtro-
ende. Tack du, för att du alltid finns där och väntar.

Du, du som tog livet av mina vänner, gläds åt att svälja 
fartyg, dina hemligheter som du inte delar med någon. Du 
som ena sekunden falskt vaggar mig för att i nästa vända 
dig mot mig med all din vrede. Du är oberäknelig och farlig. 
Du släpar skräp över halva klotet, varför? Varför berättar 
du inte hur du mår?  
Jag klarar inte av ditt lynniga sinne.  
Tack för allt, men jag behöver något stadigare.
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Havet som formgivare  
För att jag skulle skapa en större förståelse för 
havet och dess krafter använde jag havet som 
medskapare genom att göra olika experiment 
där jag gav grundförutsättningarna i material 
och form men lät havet och vattnet utveckla 
det vidare. 

Form i lera 
Jag hade en ganska klar bild av vad jag trodde 
skulle hända med formerna i lera. Jag trodde 
att de skulle ändras i form ganska snabbt, 
kanske till och med för snabbt så jag skulle ha 
svårt att stoppa processen där jag ville. Men 
så blev inte fallet, det blev ingen större förän-
dring på själva formerna (kan ha att göra med 
det noll-gradiga vattnet i början på februari). 
Det som istället hände var att jag genom 
fotografi kunde undersöka hur formerna bröt 
ytan och hur det påverkade formen.
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Saltstensform 
Saltstenarna gavs form relativt snabbt, på 
några timmar hade de ändrat karaktär. Det 
fanns något tillfredsställande i det, att det 
kändes som om det gav mig en direktare kon-
takt med havet. 
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Sänkt form 
Jag gjorde olika former i olika material, tyveck, 
säckväv, rep, formnät och sten för att sänka 
och låta ligga på havets botten under hela 
projektets gång. Min tes var att det skulle bör-
ja växa något form av liv på dem. Resultatet; 
först och främst var jag nära på att helt glöm-
ma bort dem och när de väl kom upp hade inte 
mycket hänt. Förändringen tog för lång tid och 
jag tappade intresse. 
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Havstulpanen 
Under hela projektets gång har jag haft ett ak-
varium på min bänk fyllt med vatten och växter 
(sjögräs och blåstång) från Östersjön. Dels för 
att jag ville se om jag kunde hålla något vid liv 
eller till och med odla något i det (det visade 
sig dock att det var svårt och mycket mer 
ansträngning hade behövts) men också för att 
inte tappa kontakt med havet. I akvariet hitta-
de jag havstulpanerna som satt och vinkade 
dagarna i ända, de fascinerade mig och jag 
började kände känna för dem.

Havstulpanen är något som jag tidigare en-
dast kommit i kontakt med genom ett hat från 
båtägare då de sätter sig på båtskroven och 
bildar friktion som gör att det går åt mycket 
mer bränsle. I en värld designad för oss män-
niskor, av oss människor är havstulpanen ett 
problem. Skulle jag kunna ändra dess status? 
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Havspusslet 
Som ett undersökande verktyg gjorde jag ett 
världshavspussel för att se hur man talar om 
världshaven när man håller i dem som fysiska 
bitar som man dessutom ska försöka lägga 
“rätt”. Jag lät ca 15 personer i olika åldrar läg-
ga det medan jag observerade.

Många hade svårare att lägga detta pussel än 
vad jag hade trott och inte bara på grund av 
bristande geografisk kunskap utan för att de, 
vad jag tror, blev tvingade att se världen på 
ett annat sätt än vad de är vana vid, som ett 
negativ. Saker som sades medan pusslet lades 
var bland annat: “I keep forgetting that I need 
to think about the negative space”. Och många 
använde just orden “negativ”, “det i mellan” 
och “mellanrumsform”: “Ah! Det här är mellan-
rumsformerna. Då förstår jag”.

“Ah! Det här är mellanrums 
formerna. Då förstår jag!”
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Som en reaktion på de kommentarerna som 
folk använde när de la havspusslet ville jag 
försöka ändra den bilden och göra havet 
till ett positiv. Jag arbetade fram en modell 
tillsammans med Hakan Alkacir (andraårselev 
på Konstfack) där jordgloben är inverterad 
och havets djup står ut som berg. Resulta-
tet blev kraftfullt förklarande av vad jag ville 
åstadkomma, att lyfta havens status, få oss 
att förstå hur stora de är och hur mycket vi 
behöver dem. Så hur skulle en värld se ut där 
detta var vedertaget, en parallell värld där vi 
har förstått vårt beroende och där vi värnar 
om havet? I den parallella världen vill jag befin-
na mig i mitt projekt. 
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“How inappropriate to call this 

planet Earth when it is clearly Ocean”

Arthur C. Clarke
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Nödvändig avgränsning 
Havet är stort… Jag kände att det var nöd-
vändigt att göra en geografisk avgränsning 
för att hitta fokus i mitt projekt. Även fast jag 
vill belysa havet i stort så syns många globala 
problem på lokal nivå. Närhetsprincipen fick 
mig att rikta in mig på Östersjön och jag tog 
kontakt med Östersjöcentrum vid Stockholms 
universitet.

Under diskussion med Joakim Hansen belys-
tes vikten av de grunda vikarna, då det är där 
fisken leker och växer upp. Det är också just 
där vi människor har som störst påverkan, där 
vi vill anlägga våra bryggor, muddra och köra 
ut och in med våra fritidsbåtar utan vetskapen 
om hur det påverkar ekosystemet. För att bli 
ännu mer specifik så valde jag att arbeta med 
en vik på Oxnö i Stockholms södra skärgård. 
Mina användare blir således de som rör sig i 
viken, både ovanför och under ytan.
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Behovsanalys av viken  
Genom observation och intervjuer med de 
som vistas i viken började jag kartlägga vikens 
användare och deras behov. Att gå in på allt i 
detalj hade blivit en uppsats i sig så jag kom-
mer fokusera på rovfisken (främst abborre och 
gädda) då den har en starkt strukturerande 
effekt i viken. “Färre rovfiskar innebär att vi får 
mer småvuxna fiskar som exempelvis stor-
spigg. Spiggen äter gärna små betande kräftd-
jur. När dessa försvinner kan deras föda, tråd-
formiga alger, öka kraftigt och konkurrera ut 
vegetationen som utgör livsmiljö för fisken. Det 
här innebär att vi kan få en nedåtgående spiral, 
där minskande tillgång till uppväxtmiljöer 
ger färre rovfiskar, vilket i sin tur ytterligare 
försämrar dessa miljöer. Starka rovfiskbestånd 
motverkar istället dessa övergödningssymp-
tom.” (Bergström, Sundblad, Hansen 2013)

VIKTIGT OMRÅDE FÖR 
LEKANDE ROVFISK

MJUKBOTTEN MED BEVÄXNING, 
VIKTIGT FÖR ROVFISK ATT LÄGGA 
ÄGG OCH GÖMMA SIG I

SMÅBÅTSHAMN MED HÖG 
MÄNNSKLIG ATIVITET, SPECIELLT 
UNDER SOMMARMÅNADERNA 

BADPLATS

BADPLATS

HAVSTULPANER 
TRIVS HÄR

SPIGG UNDER 
BRYGGAN



33 33

Att fiska 
Jag observerade också hur människor inter-
agerar med viken, hur dessa aktiviteter såg ut 
och vad för artefakter som används. Området 
kring Oxnö är grunt och med mycket vikar 
vilket gör att fisk som gädda och abborre trivs 
väldigt bra. Att fiska med nät, men främst med 
spö, är något som många gör här.

Jag mötte Sebastian, 30 år, nere vid bryggan, 
han har vistas i viken under sommarmånad-
erna i hela sitt liv. Han berättade hur han 
brukade håva efter spigg under badbryggan 
när han var liten, hur abborren nappade bäst 
längst ut på bryggan och hur man med ett 
kastspö kan nå in i vassen där gäddorna finns. 
Under tiden vi står och pratar vid viken kom-
mer grannen Klas ner. Med sig har han sitt 
kastspö, han ska bara kasta några snabba 
innan middag.

Så hur skulle jag kunna använda aktiviteten 
att fiska för att skapa en förståelse för havet 
och bryta ytan mellan människa och fisk? Hur 
skulle dessa aktiviteter se ut i den värld som 
jag illustrerat med hjälp av havsgloben, en 
värld där vi värnar om haven och dess in-
vånare? 
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Fiskredskap 
Jag valde att fokusera på tre aktiviteter: att 
håva, att meta och att lägga nät och således 
även de tre redskapen: håven, metspöt och 
fiskenätet. Jag började undersöka vad som 
skedde när jag behöll aktiviteterna intakta; lät 
dem vara det samma som alltid men ändrade 
den grundläggande funktionen på redskapen. 
Från något som tidigare varit till för att fån-
ga fisk till att gynna den och dess omgivning 
istället. Vad är funktionen av en håv, ett spö 
och ett nät och hur kan jag vända på dessa 
och jobba med motpolen, vad blir funktionen 
av en “inverterad håv” ett “inverterat spö” och 
ett “inverterat nät”? 

I framtagandet av dessa funktioner använde 
jag mig av de insikter jag fått under mina tidig-
are experiment. Jag vill arbeta med något som 
ger en direkt indikation på förändring så som 
saltstenarna gjorde. Jag vill möjliggöra en re-
lation så som det beskrevs i kärleksbreven och 
som jag upplevt med havstulpanen – att höja 
status för det marina livet. Jag vill bryta havsy-
tan och se vad som sker i den brytningen. 
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ANVÄNTS OFTAST AV BARN, ETT 
REDSKAP FÖR ATT LÄRA SIG OM  HAVET.

SMÅMASKIGT NÄT SOM SAMLAR UPP 
SMÅ VATTENDJUR, EN NÄRA KONTAKT.
RELATIVT OSKADLIGT.

TA BORT FUNKTIONEN ATT 
KUNNA FÅNGA UPP NÅGONTING.

LÅTA FLÖTET KOMMUNICERA 
NÅGOT ANNAT ÄN NAPP.

ERSÄTTA KROKEN MED NÅGOT 
SOM STÄRKER FISKEN.

GÖRA DET OMÖJLIGT FÖR FISK ATT 
FASTNA. STORT FOKUS PÅ VÄLGÖRANDE.

MED BOJEN VISA ATT HÄR GÖR VI 
NÅGOT BRA FÖR HAVET.
GE YTTERLIGARE INFROMATION?

FLÖTET ÄR ETT KOMMUNIAKTIONSMEDEL 
MELLAN MÄNNISKA OCH FISK

UNDER YTAN LURAS FISKEN MED 
BETE OCH FASTNAR PÅ KROKEN.

FISKEN FASTNAR I NÄTET 
OCH KVÄVS. DRASTISKT. 

“TÅLAMOD ÄR EN 
FISKARES BÄSTA VÄN” 
MEDITATIVT GÖRANDE

LÄGGS OCH TAS UPP UNDER SENA KVÄLLAR 
OCH TIDIGA MORNAR. NÄTET GÖR JOBBET ÅT 
EN. PASSIVT.

BOJEN KOMMUNICERAR ATT HÄR 
FISKAS DET, HÅLL DIG UNDAN.
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Söder Sportfiske 
Jag besökte Söder Sportfiske för en marknad-
sanalys. Jag frågade personalen som arbetar 
där om de hade något för mig som ville fiska 
fast inte skada någon fisk utan snarare gynna 
den. Efter en lång tystnad och pannan i djupa 
veck fick jag ett svar: “Nej, alltså nej det är 
ju inte det vi håller på med här… i och för så 
finns det olika typer av mat och spray som ska 
locka fisken och inte skada den.” Jag märkte 
också att de gick in i ett försvarsläge, började 
förklara för mig att fisken inte alls skadas av 
kroken och att sportfiskare tar hand om den 
marina miljön. En reaktion som gladde mig – 
bara idéen av ett “antispö” skapade reaktioner. 
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Idégenerering  
Inom dessa ramar började jag idégenerera, 
för mig själv och med hjälp av klassen. Jag 
återkopplade med Joakim Hansen och bollade 
idéer med honom utifrån mina förslag just då.
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Håv 
Förgängligt nät, något som lockar till sig 
mindre fiskar men som dem inte kan fastna 
i, något dem äter, ger näring? Olika “nät” vid 
olika årstider? Input från Joakim – tänk på 
andra funktioner än gödning t.ex. något som 
abborren kan lägga sin rom i.

Ett system för hur “nätet” byts ut, i form och i 
systemet runt om kring. Perforerade blad som 
expanderar till en håv när den dras igenom 
vattnet.

Använda materialet bambu som en homage till 
OKQ8 håven (bilden). 
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Utforskande av form och material, håven 
ska kännas lätt men inte förgänglig, laser-
skurna modeller. Bambuplywood vittnar om 
tillverkningsmetod. Nätet ska gå från platt till 
kupad, experiment av mönster och skärtekni-
ker, för hand och i plotter.
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Spö 
Med fokus på draget och flötet. 

Ska draget vara en saltsten av något som gör 
havet gott och som ändrar form under använ-
dandet? Input från Joakim – Övergödning och 
att vi dumpar skit i havet är den stora boven, 
är det rätt att ha något som vittrar bort och 
försvinner spårlöst? 

Om håven och nätet uppfyller fiskarnas grun-
dläggande behov (skydd, näring, mat, trygg-
het) så kan spöet få vara det redskapet som 
på ett ännu mer spekulativt sätt vill visa på att 
fisken är smartare än vad vi tror, lyfta fisken. 
Uppfylla ett antaget behov av självkänsla? 
Med speglar? Med mat?

Använda sig av flötet som den starka indika-
torn om vad som sker under ytan, men går den 
att göra mer finkänslig, att den visar på större 
variation i interaktion?
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Modellering i Rhino och 3D print för att hitta 
rätt form på draget, ska vittna om att den kan 
öppnas och fyllas med mat. En konvext spegel, 
hur får jag till den? Experiment av flötets form, 
intakt form som bryter ytan eller något som 
förändras i och med användandet? 
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Nät 
Motsatsen till att sänka – nu är det dags att ta 
upp vår skit. 

Vad blir det om jag tar bort maskorna, en vik-
avdelare mellan människors aktivitet i småbåt-
shamnen och där fiskar leker. 

Spongesuit – en bikini som renar haven med 
en svamp som suger åt sig små partiklar (ex. 
olja, bensin). Kan de materialet filtrera viken? 

Kan jag integrera strukturen från saltstenarna 
för att formen ska kännas som den hör hemma 
i vattnet? 

Bojar som signalerar att “nätet” behöver tas 
upp/bytas ut, men hur? Vad finns det för olika 
bojar, vad signalerar dem och hur rör dem sig 
med vattnet? 

Hur tas det “smutsiga” materialet om hand 
om?
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Olika materialprover för att få fram önskad 
struktur på svampmaterialet. Inspiration från 
saltstenarnas form. En boj som med tyngden 
av “nätet” sakta lyfts upp och signalerar när 
det är dags att ta upp. Var ska det placeras i 
viken, vart gör det mest nytta? 
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Fiskredskap är redskap som på ett eller an-
nat sätt gynnar fisken och miljön den lever i. 
Samtidigt som det uppmanar till aktivitet som 
bryter ytan mellan människan och hav. Genom 
dessa redskap vill jag visa på en värld där vi 
lever med havet och inte endast av det. Där 
planeten Jorden får vara planet Havet, och där 
vi behandlar havet och dess invånare med den 
respekt de förtjänar.4. Fiskeredskap
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Håv

Håven används oftast av barn som ett redskap 
för en första kontakt med den marina världen. 
Med min håv vill jag förstärka lärandet och den 
nära kontakt det inbjuder till mellan människan 
och mindre marint liv. Men låta det ske på det 
marina livets villor. Genom att observera och 
interagera med varelserna i deras hemmamiljö 
och gynna den marina miljön istället för att 
skada den.
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Håvens nät är förgängligt och byts ut av män-
niskan innan användning. Det finns olika nät 
för olika tider på året. I april-juni när abborren 
leker används ett nät som faller av och lång-
samt förmultnar. Nere på botten blir det en 
perfekt struktur för abborren att lägga sin rom 
i. Vid algblomning används istället ett fin-
maskigt nät för att fånga upp algerna på ytan 
så att växterna på botten kan få det solljus de 
behöver. Andra tider på året kan näten vara 
gjort av specifik näring för de arter som mår 
bra av ett tillskott just då.

För att lyfta håven som ett läromedel och hjäl-
pa människan förstå havets olika årstider finns 
information på nätens förpackningar om när, 
varför och hur de olika näten ska användas.

“En abborre blir könsmogen först vid 2-6 års 
ålder och kan bli upp till 22 år gammal. Ge den 
lite hjälp på vägen.”

Nätet vecklar ut sig, luckras på olika sätt upp 
och ändrar form med havets och människans 
kraft.

Ett nät med näring lockar till sig småfisk och 
människan kan då observera och interagera 
med fisken i sitt rätta element. Fisken kan inte 
fastna då nätet luckras upp i vattnet.
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Det är inte lätt att vara rovfisk i en vik. Det 
gäller att vara på sin vakt och kunna ta sina 
strider; man äter eller blir äten. Med draget på 
mitt spö vill jag ge rovfisken ett större självför-
troende; träning genom att bygga upp en 
positiv erfarenhet av att våga gå till attack.

“Tålamod är en fiskares bästa vän”. För män-
niskan vill jag med mitt spö förstärka den 
meditativa aktiviteten kring att meta. Det 
detaljerade flötet bryter finkänsligt havets yta 
och agerar kommunikationskanal mellan män-
niskan och fisken.
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Människan fyller draget med mat som passar 
fisken t.ex. magots eller brödsmulor.

Ovanför ytan kan människan se och känna 
små subtila förändringar i flötet och spöt; en 
koncentrerad avslappning.

Under ytan upptäcker fisken ett byte i den 
konvexa spegeln - en mindre version av sig 
själv. Om den går till en tillräckligt hård attack 
belönas den med att mat faller ut och kan sim-
ma där ifrån med lite högre självkänsla, redo 
att möta resten av viken.

Flötet ändrar form av minsta beröring på 
draget och skapar en finkänslig kontakt mellan 
människan och fisk.
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I utställningen  

Under konstfacks vårutställning 12-22 maj 2016 

ställde jag ut två fiskredskap; en fiskhåv och ett 

fiskspö. Jag valde endast att ställa ut två redskap 

då jag kände att det i utställningsmiljön blev för 

mycket att ta till sig tre. Men också för att nätet 

hade behövts, under mina givna förutsättning-

ar, redovisas i en skalmodell vilket jag kände inte 

skulle locka till den interaktion med föremålen och 

den förståelse av dessa som jag ville uppnå hos 

besökarna.

För att sammanfatta mitt projekts premiss ställde 

jag ut Havsgloben, upphöjd på en piedestal och 

synlig från alla håll i rummet. Jag ville att Havs-

globen skulle agera “lockbete” då det under mitt 

arbete visat sig vara ett starkt objekt som många 

fascinerats av.
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“Har aldrig tänkt på att 
havet också har årstider”

“Det är helt sjukt vad vi männis-
kor slänger i sjön, vi ser det ju fort-
farande som en papperskorg, bara 
att skräpet är mindre nu”.

“Jätteviktigt arbete!”

“Vänta här nu, sa du att en Abborre 
kan bli 22 år gammal?!” 

“Hahaha” 

“Fishpower!”

“Det här var en ögonöppna-
re. Det är galet att vår plan-
et inte heter Havet.“

“Det här skulle jag vilja göra 
med mina barn” 

Man - “Jag skulle vilja ha flötet när jag  
     fiskar abborre, kan jag köpa ett? 
Jag   - “Nej inte om du ska fiska på riktigt” 
Man - “Men vad ska det då vara bra för?”

“Men hur farligt kan det va 
för fisken att bli håvad?”
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Lärdomar från utställningen 

Mestadels har mitt projekt fått ett väldigt positivt 

bemötande under utställningen. Folk har varit fas-

cinerade av havsgloben och undrat om den verkli-

gen stämmer, “Är haven såhär stora?” Men det 

finns självklart också dem som varit kritiska. Dock 

har det för mig spelat mindre roll hur de reagerar 

utan att de gör det. Känslorna har lett till att de vill 

börja diskutera projektet med mig och hur jag och 

de tänker kring vår relation till havet. 

Fiskredskapen har behövt förklaras, antingen av 

mig eller den skrivna texten i utställningen men 

när besökarna väl förstår så är det nästan alla om 

skrattar till; “Hur kan du tänka så här tok-roligt och 

tvärtemot?” Det lilla skrattet visar att objekten är 

lättillgängliga och har öppnat upp besökarna att 

prata med mig om de svåra och stora frågorna i 

mitt projekt.

Östersjöcentrum tycker att jag ska söka pengar 

och ställa ut redskapen i sin rätta miljö på natur-

rummet Stendörren i Trosa skärgård. Att där 

låta det finnas spön och håvar på bryggan som 

besökarna får testa. Det hade varit jätteintressant 

och ett naturligt nästa steg i projektet. För många 

frågar om jag just har testat på “riktigt” vilket jag 

då förklarar att jag gör i och med utställningen men 

att jag också gärna testar det i en havskontext 

också. För att se om folk reagerar annorlunda på 

redskapen i den miljön, där de får på riktigt inter-

agera med dem istället för på Konstfacks vårut-

ställning.

Jag har mötts av en del som gärna förklarar för 

mig att fisken inte alls agerar som jag tror och att 

“sportfiskarna gör ju jättemycket för rovfiskar-

nas miljö, och många slänger ju i fisken igen.” Jag 

förklarar att redskapen är medel för att visa på ett 

alternativ till vår verklighet och att de inte är me-

nade att vara 100% brukbara idag. Jag har märkt 

att detta blir svårt för vissa att ta till sig. Men hade 

reagerat annorlunda om redskapen varit presen-

terade i ett mer verkligetsförankrat sammanhang? 

Om det var ett spö eller en håv som användes “på 

riktigt” på en brygga?

“Jag slutade fiska när jag blev 
vegeterian, men har verkligen 
saknat den stunden med naturen.” 
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5. Reflektion

Jag ser den delen av projektet som jag nu avslu-

tat som ett första steg mot någonting större. Jag 

känner mig inte klar och det finns mycket mer jag 

vill utforska, dels inom ämnet men också med 

metoden att “invertera produkter”. 

En möjlig utveckling hade t.ex. varit att arbeta i 

workshops med marinbiologerna och att involvera 

dem i idégenereringsfasen av projektet. Dessvärre 

hanns det inte med nu, men jag skulle gärna vilja 

göra det senare och kanske då med fokus på andra 

geografiska områden än grunda vikar i Östersjön. 

Jag ser att fiskredskapen och dess kontext bara 

är ett av många förslag på hur problematiken kan 

belysas. Någon annanstans skulle det bli andra 

typer av förslag efter de nya förutsättningarna, 

användarna och mottagarna. 

Om jag hade haft mer tid så hade jag kanske inte 

nöjt mig med fiskredskapen. Istället begränsade 

jag mig nu efter förutsättningarna för att kunna 

konkretisera mina idéer på ett sätt som skulle kun-

na förstås och väcka reaktion hos besökarna på 

vårutställningen. Det var där jag kunde testa mina 

förslag mot en större grupp människor. Det ledde 

å ena sidan till att besökarna kunde knyta an och 

leva sig in men å andra sidan blev diskussionen mer 

“fiskcentrerad” än vad jag hade velat. 

Jag har under mitt arbete tänkt mycket på hur jag 

kan beskriva havet och dess invånare och närma 

mig dem utan att tillskriva dem mänskliga epitet. 

Havstulpanerna vinkade till mig; var det för att 

de kändes mänskliga som jag knöt an till dem? 

Samtidigt gjorde jag ett ställningstagande i och 

med spöt att använda de mänskliga för att visa på 

att fisk och dess miljö är mer komplex och närmare 

oss än vi tror. Att prata om en fisk självkänsla gör 

att fisken lyfts och att folk går därifrån med mer 

förståelse och empati. Med mer tid hade det varit 

intressant att utforska hur de marina livets egen-

världe tydligare skulle kunna lyftas fram.
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