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      (Banshee Beat, Animal Collective 2004)
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Kapitel:
Abstract

My project started with two words: Swimming Pool. They came to me 
through a song, Banshee Beat by Animal Collective (2005). To me, 
their music is mystical, abstract, unpredictable and also metaphorical. 
So I started to think about if a swimming pool could be something 
more than just an open container filled with water. After some thinking 
I came to the conclusion that it could be a metaphor for something 
calm, quiet and dreamy. However, I’m not sure but my aim is not to 
get to a specific answer through this project. 

I’ll turn the metaphor into a textile work that portrays what you see 
when you’re standing at the edge of the swimming pool; a distorted 
picture of a grid, the bottom of the pool. I’ll be working with dyeing, 
patchwork and quilting. The textile craft is important in this project 
because of how relaxed and calm I get by doing things with my hands.

The questions I’m asking myself are how I can express the metaphor 
through my work? What if my interpretation is too wide? Is it possible 
for me to create a tactile and calm feeling without the physical touch?
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Kapitel:
Början

Ibland kommer ord eller meningar till en och fastnar. De kanske låter bra, ser 
bra ut, smakar bra, luktar bra, känns bra, betyder nåt bra. När jag hörde ordet 
swimmingpool i låten Banshee Beat (Animal Collective 2005) så fastnade det 
direkt. Det låter bra, ser bra ut, smakar bra, luktar bra, känns bra, betyder nåt 
bra? Betyder det nåt annat än en öppen behållare fylld med vatten?

För mig är Animal Collective abstrakta, mystiska, nyckfulla och kända för 
att vara metaforiska. Jag funderade ett tag på vad swimmingpool hade för 
betydelse i Banshee Beat och även för mig själv, och kom fram till: swimming-
pool är en metafor för inre lugn, tillflykt, att känna. 

Men det känns som att analysen och tankarna kring det här aldrig tar slut. 
Dom utvecklas och breddas och växer och trasslar. Många gånger undrar jag 
om det också kan vara så här: swimmingpool är en metafor för inre kaos, tras-
sel och oförmågan att känna.

Jag utgår från den mer positiva metaforen i mitt arbete. 

Kapitel:
Varför och vision

Jag ska gestalta en metafor i form av en swimmingpool i textil. En färgad, 
lappad och quiltad swimmingpool. Ytan av den, alltså. Den förvrängda 
bilden av ett annars så perfekt rutnät.

Syftet är att på nåt sätt försöka förmedla mer än bara ett textilt kon-
stverk. Jag vill visa en metafor. Metaforen är för mig inte helt självklar, så 
under arbetsprocessen kommer jag behöva filosofera kring det och reda 
ut mina tankar. Och det vill jag, det är meningen! Jag vet däremot inte 
om jag kommer komma fram till ett slutgiltigt svar men det är inte heller 
viktigt. Jag vill såklart även visa min kompetens inom konsthantverk och i 
processen använda hantverket som avslappning för mig själv.

Till slut ska jag stå där vid min egen poolkant och titta på en stor yta 
som består av oregelbundna tygbitar i olika blå nyanser. Där ska jag stå 
och titta på en poolbotten. Kanske har jag då blivit klokare, kanske har 
tankarna trasslat till sig ännu mer. Jag behöver inte ha funnit ett absolut 
svar på metaforen.
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Kapitel:
Jag frågar/jag undrar

Hur
Vill
Kan
Ska 
Jag
Förmedla
Metaforen 
?

Hur
Kan
Ska
Det
Gå
Om
Metaforen
Är 
För
Bred
?

Hur
Kan
Ska
Jag
Förmedla
En
Taktil
Och 
Lugn
Känsla
Utan
Fysisk
Beröring
Av
Verket
?

 (Kom ihåg: ett utforskande behöver inte vara eller ha ett svar)
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Kapitel:
Hur

Jag kommer själv att fotografera en pool som jag sen utgår ifrån i min gestaltning.
Teknik och material har alltid varit viktiga och stora delar i mina projekt. För att gestalta 
den här metaforen kommer jag ta hjälp av bland annat lapptäcksteknik och quiltning. 
Tyget ska jag flamfärga.

Jag har valt teknikerna efter vad jag tycker om (quiltning) och vad jag vill lära mig 
(lappteknik) och vad jag inte brukar använda mig av så ofta (färgning). Jag känner att 
lappteknik passar bra till en pool, för det är ju en slags lappteknik att lägga mosaik eller 
kakel. Quiltningen ska göra lapptäcket mer tredimensionellt och ge ett mjukt uttryck.

För mig känns det självklart att färga tyget själv. Herregud vad tråkigt det skulle vara 
att gå och leta efter färdiga tyger i önskade nyanser. När jag dessutom har tillgång till ett 
färglab!

Jag kommer att tänka mycket under den här tiden. Vad betyder det här? Vad gör det 
med mig? Tänkandet kommer nog gå lite hand i hand med mitt research-arbete som jag 
börjar projektet med. Då går jag på djupet och tar reda på exempelvis tidigare arbeten 
som kan liknas vid mitt, tekniker, metaforer, ord, känslor, allt möjligt. Det gör jag genom 
att finkamma www, läsa rapporter, böcker, film, ljud, ordböcker, etc.

Kapitel:
För att inte sväva iväg: 

en mutter i änden av heliumballongens snöre

Det här handlar inte om öppna hav, sjöar och sånt som är skapat av naturen.
Jag kommer inte nämna poolen som en lyxprodukt eller blanda in klassfrågor.
Drunkning och död i pooler är för sorgligt så det håller jag mig nog borta ifrån.
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Kapitel:
Jag tänker

Jag tänker:
Vatten är taktilt
Vatten är evigt
Vatten är ett av fyra element
Vatten är farligt
Vatten är livsviktigt
Vatten är en stor del av vad våra kroppar är uppbyggda av
Utan vatten dör vi punkt

(Vatten har tre former)

I en swimmingpool (en swimmingpool är en öppen behållare fylld med vatten):
Tar av mig skorna tar av mig kläderna slänger dom på marken
Tar tag i stegen doppar tårna doppar kroppen
 Är i vattnet
Vattnet omsluter mig och kommer nära inpå huden (ibland till och mer in i kroppen)
Vattnet rör sig (jag är rörelsen)
Känner mig lätt men samtidigt känner jag motstånd när jag rör på mig
Håret blir blött och ändrar form
Om jag hade haft kläder på mig hade dom blivit blöta, tunga och ändrat form

Jag tänker:
Om jag står vid poolkanten och tittar ner i vattnet ser jag behållarens botten 
Den är uppbyggd av många små kvadrater som bildar ett otroligt strukturerat 
och perfekt rutnät
Om vattnet håller sig stilla vill säga

(Vattnet är stilla om ingenting startar rörelsen)

Men ingenting är strukturerat och perfekt för att:
Om jag står vid poolkanten och tittar ner i vattnet ser jag behållarens botten
Om vattnet är i rörelse ser jag en förvrängd bild av rutnätet
 Vatten förvränger/ljuger
  Rörelsen förvränger/ljuger

Vatten, vatten, bara vanligt vatten
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Kapitel: 
”Metafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att 
jag använder ett bildligt uttryck för att säga något” 
(Nationalencyklopedin: Metafor)

Själva ordet metafor kommer från grekiskans methapora’ som betyder ”bort-
förande till ett annat ställe”. Om en person använder sig av en metafor i ett samtal, 
så bortför denne en annan person till nåt annat som kan beskriva, förklara och 
förtydliga. En interaktion mellan olika associationsfält skapas tack vare metaforen 
(Carlander 2008).

Jag tycker om metaforer för att det ger mig fler alternativ när jag ska uttrycka 
mig. Jag tycker också om att rada upp flera metaforer för nåt, trots att det kanske 
inte ens behövs för förståelsens skull. Det är kul med! Det ger också utlopp för 
kreativitet i att själv hitta på metaforer.

Jakob Carlander (leg. psykoterapeut och präst) säger att metaforer inte alltid är 
bra (Carlander 2008). Används okända metaforer så vilseleds bara personen som 
pratas med. Alla människor förstår heller inte metaforer på grund av avsaknad av 
symboliseringsförmåga. Det kan till exempel bero på psykotiska sjukdomar och 
neuropsykologiska störningar (Carlander 2008).

Mina tankar om det här projektet började med en swimmingpool som en metafor 
för ett inre lugn, känsla, nåt drömskt och fint – en positiv metafor. Från och till tram-
par jag runt i mina tankar om swimmingpoolen som en negativa metafor; inre kaos, 
oförmåga att känna, förvirring. Som tidigare skrivet så väljer jag att utgå från det 
mer positiva, eftersom att det var där jag började.

Just swimmingpoolen som metafor är ju inte ovanlig, det är betydelsen som tar 
olika vägar. I filmen The Swimmer (1968) spelar Burt Lancaster huvudrollen som 
Ned Merril. Han är en vanlig man och pappa full med energi, som en dag på en 
liten fest bestämmer sig för att simma hem, genom alla pooler i grannskapet fram 
till sin egen. 

Jag läser in poolerna i The Swimmer som en metafor för Ned’s eget liv. Det är 
som att varje pool representerar skeden i hans liv. Längs med vägen blir vattnet 
kallare, han blir tröttare och svagare i kroppen och en pool är till och med är tom. 
Jag märker också att Ned’s tidsuppfattning blir väldigt skev med tiden. I det här 
fallet är alla pooler en metafor för nåt negativt.

Det finns fler exempel på hur swimmingpoolen har använts. I tv-serien Breaking 
Bad (2008-2013) skulle den kunna stå för drogen crystal meth som huvudpersonen 
Walter White (Bryan Cranston) tillverkar. Ett exempel är när Walter plockar upp ett 
gammalt plåster ur poolen på hans bakgård. Möjligtvis är det en metafor för hans 
ambition om att försöka hålla föroreningar borta från sin meth-tillverkning, lika my-
cket som det symboliserar hans önskan om att hålla sin familj ”ren” från hans andra 
liv (Maheux 2013). Också här är poolen en negativ metafor.
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Kapitel:
Jag flyter

Jag tänker:
Som små ska vi lära oss hur vi ska kunna vistas och 
ta oss fram i vatten utan att dö
Om vi flyter så dör vi inte
Om vi flyter känns det avslappnande och skönt och 
allting/ingenting annat finns

(Om vi flyter dåligt kan vi få panik och sprattla 
till och få vatten in i kroppen och då kan vi dö 
Då spelar ingenting av det här någon roll)

Det är lätt att flyta om:
Jag har luft i lungorna
Jag är avslappnad
(Jag är alltid lugn och avslappnad jag har alltid luft i lungorna)

Flyter:
 Kluck låter det i öronen som om dom stängs
Jag ligger inte helt stilla
Visst är det som om allting/ingenting finns?
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Kapitel:
Mellan kafferasterna (Färgtester)

Jag säger till mig själv att det är viktigt att komma igång snabbt med det praktiska arbetet, bara 
för att låta mina händer göra nåt. Så nu börjar jag.

Att ta fram en ungefärlig färgkarta att utgå ifrån känns som en bra början. Poolen ska vara blå 
och blåa nyanser finns det gott om. Jag tittar runt lite på riktiga pooler för att se vad jag gillar 
och inte. Nä, inte mörkblått, då ser det för djupt och mörkt ut. Inte enbart grönt heller, då ser det 
ut som full algblomning. Blandade nyanser men inte med alltför stora skillnader, det vill jag ha. 

Nästa steg är att välja material för att sen kunna provfärga. Först tänker jag ett enda material till 
hela lapptäcket, men när jag sen tar ut tre tyger för att provfärga, känner jag i hjärtat (töntigt, jag 
vet) att jag vill ha de här tre materialen och inte bara ett. Mina favoriter måste vara med! De förtjä-
nar en plats i mitt examensarbete! Jag tror också att ytan blir mer intressant om bitarna varierar 
lite i material. Det händer liksom nåt mer då, både visuellt och taktilt. Hur som helst, in i färgeriet 
tar jag med mig en väldigt glansig viskossatin, college i bomull och en vanlig tunn bomullstrikå. 

Innan jag når färgeriet stannar jag till i textiltrycket. Jag provar att måla med tryckfärg och att 
marmorera i en screentrycksram. Jag har inga förväntningar och vet ju redan innan att den här 
tryckfärgen bara lägger sig på ytan som en smet. Resultatet blir i princip så dåligt som jag tänker 
mig, men nu har jag i alla fall provat och värmt upp inför färgningen.

Anledningen till att jag väljer att flamfärga är för att jag vill komma närmare en målerisk bild 
och jag tänker att det flammiga bidrar till ett uttryck med rörelse. Flamfärgningen ger mig även 
möjlighet att lämna vissa ytor ljusare, vilket jag vill ska påminna om ljusets reflektioner i vattnet. 
En kul grej med flamfärgning är också att jag inte kan kontrollera det helt och hållet. Jag brukar 
vilja ha koll och kunna kontrollera processen, skriva exakta recept och utföranden och sånt. Det 
här däremot, tvingar mig att släppa kontrollen lite för att jag inte kan styra flamfärgningen till 
hundra procent. Det är spännande.

Alla mina material är cellulosa, så därför använder jag mig av reaktiv färgning. 
Såhär ser några av tygerna ut:
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  Kapitel:
Mellan kafferasterna (Lappteknik, jag är min egen hand-
bok)

I början av projektet åkte jag till en fin kanarieö för att ta ett foto av en pool. Studie-
resa, kan man säga. Det känns bra att ha en helt egen bild som förlaga. Från början 
hade jag tänkt att rita den själv men det här var roligare. Dock kommer jag ändra 
bilden lite för att få ännu mer rörelse och oregelbundna tygbitar!

Jag vill ha en klassisk rektangulär pool. Uppmärksamheten ska riktas mot formerna 
som finns i poolen, inte själva poolens form. Min pool kommer att bli runt 2 x 3 meter. 
Jag utgår från att en människokropp skulle kunna ligga på lapptäcket med armarna 
en bit från kroppen utan att nudda poolkanten.

Som jag nämnde tidigare så tycker jag att det finns en fin koppling mellan lappteknik 
och poolen. Att lägga mosaik eller kakel är som att lappa ihop tygbitar. Förutom att 
mitt kakel är mjukt. Men det finns ett litet, litet problem: lappteknik är ganska främ-
mande för mig och det är inte bara att klippa tyg och sy ihop. Varje liten bit i min bild 
har en egen form och mellan varje bit finns det fog som också ska med på nåt sätt. 

Jag är nästan som ett barn i det här när jag tänker att ”jag kan själv”. Jag genom-
för helst mina arbeten utan beskrivningar från handböcker och sånt. Det är roligast 
så, och lite spännande och även lite frustrerande ibland. Det gör att jag får prova  
för att sen märka att det var en helvetes dålig konstruktion, till exempel. Ja, det  
låter klyschigt att misstag är erfarenheter och övning ger färdighet och så för evigt  
vidare… (Men det är sant!)
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Del två i färgtesteriet är dom detaljer jag ska lägga till. På vissa delar av 
min pool ska jag textiltrycka ord och meningar som på nåt sätt relaterar 
till projektet. Det kan vara tankar eller vad som helst och ska vara ganska 
diskreta. Jag vill ha med detaljer av den här typen för att ge betraktaren 
nåt att upptäcka som eventuellt också kan berätta mer om hur jag tänker. 
Lite som att stå och titta i en pool och upptäcka att det ligger ett arm-
band på botten.



Jag sätter igång med proverna. Det går både bra och dåligt. Jag har lite problem med att 
bestämma hur fogarna mellan alla bitar ska komma in. Det finaste och pilligaste vore att lappa 
ihop dom tillsammans med resten. Då syns inga sömmar och det tycker jag om. Som fog an-
vänder jag smärting i bomull. Den är lite skrovlig och grov och bidrar till en spännande kontrast. 

Men det är just här som jag upptäcker dom där sakerna som inte fungerar, som konstruktion, 
material och småsaker som hur jag nålar ihop tygerna. Jag tänker om och tänker om igen och 
provar och bestämmer mig. Och känner mig nöjd!

Det händer nåt på vägen och jag bestämmer att jag ska justera materialvalet en aning. Ut åker 
den tunna bomullstrikån och in kommer bomullssatin. Det blir som en mjuk övergång från det 
glansiga till det matta. Och jag tycker mycket om bomullssatin.
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Kapitel:
Torsdag, Glädjen och jag

Det känns lite som att tappa kroppen. Fast ändå inte för det känns också 
som att jag snurrar framåt och bakåt som en propeller som börjar stanna 
av. Att nudda kanten är som att vakna till och det vill jag inte. Att nudda 
kanten när jag inte är beredd gör mig lite rädd. Så jag är stilla. Min andning 
är den enda rörelsen för att jag är den enda rörelsen. Det är ingen skillnad 
på att ha öppna eller stängda ögon. Efter ett tag vet jag inte om jag tittar 
eller inte. Och ibland känns det som om mina händer vrider sig ett varv vid 
handleden. Fem minuter är en timme och fem minuter är en sekund. Det är 
upplevelser jag är van vid, men att vatten som bara är vanligt vatten fram-
kallar det här är jag inte van vid.

 Ska jag kalla det att flyta när det mer känns som att jag svävar?

Efteråt är jag mjuk i kroppen

Vatten har tre former och jag har bara en
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 Kapitel:
Avkoppling och hantverk

Min utgångspunkt om att swimmingpoolen är en metafor för ett lugn, känsla, tillflykt och harmoni
passar sig bra med mina tankar om konsthantverk som ett slags redskap för att koppla av och må bra.

Jag tänker på taktilitet. Vatten är taktilt, i poolen känner vi vattnet mot vår hud. Vi flyter och vi 
slappnar av. Konsthantverk är taktilt, vi känner materialet mot våra händer (och kanske fler kropps-
delar). Vi stickar, syr, lappar, väver, allt möjligt och vi slappnar av. För att när vi känner, berör, så kan 
hormonet oxytocin frisättas (det kan också ske av värme, ljud, ljus, lukt). Oxytocin gör att vi blir lugna; 
fysisk avslappning och psykiskt välbefinnande (Uvnäs-Moberg & Peterson 2004).

Jag tycker mycket om att hålla på med evighetsjobb. I det här projektet: att klippa tygbitar, nåla och 
sy ihop dom, bit för bit, kommer att ta en jävla tid. Men vet ni vad? För mig är det avkopplande. 
Meditativt. Som att gå in i trans. Kanske som att flyta i en swimmingpool. (Tjoff, så vaknar jag till med 
blåsor på händerna, flera timmar senare.)

Det är något med vetskapen om att jag kommer att göra det här en tid framöver. Det repetitiva 
evighetsjobbet gör mig trygg. Om jag är trygg kan jag koppla av och göra samma sak resten av livet 
(överdrift men ändå). Det är också något med att arbeta med händerna. Nånting sker, skapas, föds 
tack vare mina händer. Jag känner något mot min hud. Muskelminnet tar över och hjärnan kan vila? 
(Känns det som i alla fall.)

År 2015, under mitt första år på Konstfack, jobbade jag med ett projekt som handlade om min 
barndom. Jag har ett foto av mig, pappa och en koja i wellpapp som han byggde till mig. Utifrån det 
fotot återskapade jag bland annat kojans matta och gardin. Mattan satt jag och knöt i vävstolen och 
att knyta ryaknutar tar sin tid. Skönt och meditativt, tyckte jag. Och lyxigt att få sitta ner. Gardinen 
gjorde jag i stickmaskinen. Jag stickade flera längder som jag sen färgade och till sist sydde ihop 
för hand med perfekta dolda sömmar. Att göra gardinen var avkopplande. Det var lite som att vara 
i trans, med ljudet från maskinen och allt. Och det tog tid.

Jag har i tidigare projekt bland annat gjort mängder av små pompoms av trikåremsor och klippt 
mängder av tygbitar som jag sen fyllde med vadd och sydde ihop. Otroliga evighetsjobb var det 
men ack så givande på så många sätt.
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Att förstå relationen mellan kreativitet och hälsa kan vara svårt. Oftast kopplas kreativitet ihop med 
psykisk sjukdom och kända skapare nämns som exempel på det (Burt & Atkinson 2011). Jag har själv 
fått höra exempel på framgångsrika och kreativa personer som har någon typ av psykisk sjukdom, 
men då mer som en tröst från vården att jag inte är så jävla galen. Aldrig har psykoterapeuter eller 
läkare inom psykiatrin pratat med mig om att använda min kreativitet/hantverk som ett hjälpmedel 
för bättre mental hälsa. 

Burt & Atkinson (2011) gjorde en undersökning år 2011 om hur quiltning och välmående hör ihop. 
Dom intervjuade 29 kvinnor (från en quilting-grupp i Glasgow) i olika åldrar och med olika erfaren-
heter av quiltning. Deltagarnas svar var ganska lika varandra. De tyckte att hantverket gav en känsla av 
att befinna sig i en bubbla och att omgivningen inte kändes lika närvarande, vilket gjorde det lättare 
för dom att fokusera och känna sig avkopplade. Störande faktorer som orsakade oro hölls borta när 
personen kom in i arbetet med händerna. Quiltning innehåller moment där problem kan dyka upp 
och genom att lösa dom kände personerna tillfredsställelse och ökat självförtroende. Även om quilt-
ningen var avslappnande så användes tiden produktivt. Jag känner definitivt igen mig.
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Kapitel:
Mellan kafferasterna (Nu gör jag 
det på riktigt)

När jag kommer till den punkten då jag faktiskt inte behöver 
testa mer, då känns det nästan lite läskigt? Nu har jag alla delar 
någorlunda klara i huvudet, jag ska bara göra det. Självklart vet 
jag av erfarenhet att problem ändå kommer att stötas på, hur 
många tester och prover och armhävningar jag än gjort tidigare. 

Men jag har arbetat fram en plan. Jag skriver ut en skalenlig 
bild av min pool som också används som mönsterdelar. Sen är 
det är ”bara” för mig att skära ut alla miljoner bitar som jag ska 
lappa ihop. Både kakel och fog. Alla bitar är såklart numrerade 
på ett smart sätt så att jag lätt ska kunna hålla reda på allt.

Jag klipper ut bitarna från större färgade tyger. Vartefter de är 
utklippta sätter jag upp dom på sin rätta plats i min pool-bild. 
På så sätt får jag en överblick och kan styra mitt pusslande av 
material och blåa nyanser (om jag vill). 

Sen sys bitarna i tex Del A, ihop. När Del A är ihopsydd quiltas 
den och så går jag vidare med Del B och fortsätter och fortsätter 
tills alla bokstavsdelar är sammansatta till en stor yta.



Den väldigt enkla bilden av min pool täcker en stor del av väggen 
bakom mig där jag sitter. Att se dom turkosa och blåa tygbitarna 
ta över det vita pappret är tillfredsställande, jag känner mig duktig. 
Nöjd över att det ändå blir som jag tänkt mig. Visst blir jag lite tjurig 
och besviken när fog-mötena diffar någon millimeter men jag blir 
sen påmind om vad det är ett skevt påhitt jag faktiskt håller på med. 
När jag sytt ihop delarna blir det också lite buckligt på visa bitar och 
så vidare, men jag tycker att det ger ett fint bölj och ser det inte som 
ett problem.

Som jag nämde tidigare så dyker det upp lite textiltryck här och 
där. Små ord och meningar som på nåt sätt relaterar till swimming-
poolen och metaforen. Trycken syns inte alltid så tydligt och på 
viskossatinen till exempel, så syns trycket olika mycket beroende på 
hur ljuset faller på tyget. Precis som jag vill ha det.

Arbetetsprocessen är som jag föreställt mig och när jag sätter mig 
vid min temporära arbetsplats i klassrummet så kan jag sitta där 
hur länge som helst. Jag känner mig avslappnad och lugn när jag  
jobbar. Tidsuppfattningen hamnar nånstans långt borta, på gott och 
ont. Under vissa tillfällen borde jag ha känt mig hur jävla stressed 
som helst, men det når mig inte. Jag kan inte göra det snabbare och 
jag vill inte göra det snabbare, det blir ju inte heller bra då. Jag trivs.
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Kapitel:
    När någon ska titta på det här

Ända sen första början har jag sett framför mig att min swimming-
pool ligger horisontellt eftersom att dom flesta poolerna är hori-
sontella (vad jag vet). Jag ska ju kunna stå vid poolkanten och titta 
på ytan, precis som vid vilken annan pool som helst. Det blir inte 
samma sak om den till exempel skulle hänga på en vägg. 

Så vad är viktigt för mig i presentationen av min pool? Jag går till-
baka till grundordet metaphora’ och dess betydelse, ”bortförande 
till ett annat ställe”. Det är ju exakt det jag är ute efter. Jag vill föra 
bort betraktaren till min swimmingpool, till det den symboliserar. 
Hur ska det gå till? Jag går igenom scenariot: en person går fram 
till poolen, tittar på den stora ytan som är fint blå och fylld med 
vaggande rörelse, skapad av fantastiska händer (mina) (hehe). Dom 
första intrycken får personen att vilja känna och smeka tyget, för att 
det ser vackert ut, lugnande och skönt. Kanske vill den till och med 
lägga sig ner på verket. Från håll syns små detaljer på ytan som får 
betraktaren att vilja titta lite närmare. Personen böjer sig ner, hukar 
sig för att se. Att ändra kroppsposition för att uppleva ett konstverk 
på olika sätt gillar jag. Det visar på nåt slags intresse anser jag. 

Det finns andra funderingar också. Ljud, till exempel? Jag tror 
att det kan det kan vara intressant att lägga till ytterligare ett sinne 
bland intrycken. Isåfall vill jag ha ett ganska diskret ljud som blir 
tydligare först när betraktaren går närmare för att se de textiltryckta 
detaljerna. Ett lugnt, böljande ljud som för tankarna till vatten.

Sist men inte minst! Poolkanten. Jag vill ha en kontrast mellan det 
mjuka vattnet och den hårda kanten. En swimmingpool är en öppen 
behållare fylld med vatten och poolkanten är en markör för det.

18



Kapitel:
Noll

Till sist:
Vaknar till simmar fram till stegen tar tag klättrar upp vattnet rör sig vattnet rinner av

Det som är kvar:
En böljande känsla i kroppen trots att den står på marken som är stilla

  Jag är rörelsen:
  Vattnet hade inte rört sig om jag stannat kvar vid poolkanten
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               Kapitel:
   Lite om resultatet

Det blev bra. Jag känner mig stolt, nöjd och glad över vad jag har gjort, hur allting blev och vad 
jag har lärt mig! Lappteknik som jag valde att arbeta med i projektet har varit spännande och roligt. 
Jag hittade egna lösningar på hur jag skulle göra för att gestalta min swimming pool och när jag väl 
satte igång kändes det väldigt naturligt. Tillsammans med färgning, textiltryck och quiltning var det 
en nästan perfekt blandning av tekniker. Såklart är det kul att göra olika saker men det har också 
varit skönt att växla mellan verkstäderna lite då och då.

Sen kom examinationen! Jag är nöjd med min presentation och hur jag valde att presentera. Jag 
ville inte att presentationen skulle skilja sig för mycket från mitt arbete och uppsatsen och tog därför 
med de mer poetiska delarna av den här texten.

Min opponent var Anna Nordström. En väldigt duktig och intressant textilkonstnär som jobbar  
mycket med quiltning och liknande. Att Anna blev min opponent var nog ingen direkt förvånad 
över, ibland påminner vi om varandra i mycket av det vi gör. Jag är otroligt nöjd med Anna som 
opponent. Jag tycker att hon tog upp lite av allt, så att inte samtalet helt kom att fokusera på  
en detalj. Hon hade inte alltid samma tankar som jag och ifrågasatte, men jag kände mig förstådd 
när jag pratade och förklarade.

Jag har i texten nämnt metaforen som ”positiv”. Anna tyckte att positiv och negativ kanske är fel 
benämningar. Ett bättre ord skulle till exempel kunnat vara ”snäll” och ”tröstande”. Jag håller med 
och tänker att ordet positiv har använts för att jag tidigare inte har definierat metaforen mer. 

Jag frågade mig i projektets början: Hur/Kan/Ska jag förmedla en taktil och lugn känsla utan 
fysisk beröring av verket? Anna sa att jag hade kunnat strunta i tanken om fysisk beröring, för vi 
vet hur det känns utan att röra det, att det finns en slags inbyggd materiell erfarenhet hos oss. Det 
kändes bra att hon bekräftade dom tankarna som dykt upp i mitt huvud tidigare. Vi vet att den 
glansiga viskossatinen är len och att bomullen är mjuk, till exempel. Formen som blir av quiltningen 
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är bullig och ger min pool en böljande känsla. När vi ser det vet vi att den känns skön.
Konsthantverket som ett medel för avkoppling har ju varit en viktig del för mig. Den de-

len går bra ihop med vad poolen som metafor står för. Under projektets gång märkte jag 
hur det för mig kom att handla mer och mer om själva hantverket. Jag nämner i Kapitel: 
Hur, tänkandet som en del av projektet och jag ställer frågan ”Vad gör det med mig?”.  
Anna ansåg att det var en bra fråga som borde fått ännu mer plats från början; vad gör  
konsthantverket med mig? Nu tänker jag att det ändå var intressant att projektet gick från 
metaforen som huvudperson till konsthantverket som fokus.

Så vad hände med mig då? Tidigare erfarenheter sa mig att jag skulle tycka om det 
väldigt mycket, på många olika sätt. Därför känner jag mig så himla nöjd över att  
arbetet var så tillfredsställande. Dom olika momenten tog alla sin tid vilket gjorde mig trygg 
på nåt sätt. Det pilliga jobbet tvingade mig att vara noggrann och fokuserad till en viss del, 
men ändå kunde jag känna mig avslappnad och ”sväva” iväg. Görandet satte sig i muskel-
minnet. En anledning till att det blev så meditativt kan vara för att alla beslut redan var tagna 
när jag satte mig för att bygga ihop poolen. Det som fanns kvar att ta beslut kring var ju hur 
olika material och nyanser skulle placeras. 

På vårutställningen var jag placerad i Galleriet, ett långsmalt rum med fint ljus  
och massiv takhöjd. Min spontana tanke var: FÖR SMALT. Jag och Marti Manen (curator)  
pratade fram och tillbaka om att byta plats men nu är jag ändå nöjd med hur  
det blev till slut. Det var också en bonus att poolen gick att titta på uppifrån, som  
från en balkong. Det är en nyttig erfarenhet att vara med i en stor grupputställning och 
kanske behöva kompromissa.

Konstruerandet av en poolkant fanns i huvudet under nästan hela projektet. Tankarna 
gick fram och tillbaka och jag lärde mig att tänka på fördelar och nackdelar med olika typer 
av presentation. Mitt resultat blev en väldigt enkel poolkant i en ljus ljusgrå färg. Lapptäcket 
ligger som i en väldigt grund låda och ytterkanterna stöds inte i golvet, vilket ger en lite 
”svävande” känsla. Tänk sandlåda. Mycket nöjd, enkel men inte bara ett podie och det tar 
inte uppmärksamheten från lapptäcket.

Jag funderade mycket på att lägga till ljud för att inkludera ännu ett sinne och göra  
upplevelsen djupare, vilket jag sen gjorde. Precis som med poolkanten så var jag lite rädd 
för att vara övertydlig, men det tycker jag inte att jag var med nåt av dom. Det låter som ett 
undervattensljud och ett övervattensljud som då och då klipps ihop med melodier från låten 
Banshee Beat som hela projektet grundar sig i. Jag fick hjälp av min sambo Wictor Öberg, 
som klippte ihop ljudet och det blev så himla bra! Det blev inte lika kalt i rummet med ljud 
och verket kändes mer tycker jag.

Under utställningen fick jag många kommentarer om hur fin och vacker swimmingpoolen 
var. Många var imponerade över arbetet jag lagt ner. Någon ville lägga sig ner på verket 
vilket jag blev glad över att höra.

Det här är ett projekt som har passat mig mycket bra och som jag känner att jag har  
fördjupat mig i. Tankarna, frågorna, researcharbetet, teknikerna, arbetsmetoden, informa-
tionen, allt. Jag hittade ett bra sätt att gestalta och förmedla metaforen på och det blev ju 
så att jag höll mig till den positiva/snälla sidan av vad swimmingpoolen kan stå för. Jag står 
kvar där, vid den snälla sidan av poolen. Det var nog mest i starten som jag vinglade mellan 
olika betydelser, men ju längre in projektet jag kom, desto mer stabilt blev det. 

Men vem vet, i framtiden kanske jag står på den andra sidan av swimmingpoolen.
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