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BAKGRUND 
 

Jag har alltid tyckt att det är fängslande att syssla 
med ett keramiskt hantverk. Det finns moment som 
man klarar av med lätthet, men också många 
svårare moment. Att gå in i ett arbete som man 
finner lagom mycket utmanande och där tanken 
är helt fokuserad på det man gör, kallas flow enligt 
Mihaly Csikszentmihalyi som myntade uttrycket. 
När ett flow upplevs stängs onödig information ute 
och endast den information som är viktig för 
uppgiften tas in. Under detta tillstånd glömmer 
man till exempel lätt bort att man är hungrig och 
tiden upplevs som att den går snabbare än 
vanligt. Dessa flowupplevelser finns i många yrken 
och fritidssysselsättningar. Han ger exempel på 
hjärnkirurger från hans undersökningar, som ibland 
liknar detta flow de kan uppnå under en operation 
med att ta en drog. Kanske är det också så med 
konsthantverkare. Det som skiljer kirurger från 
konsthantverkare är att kirurger, genom sitt väl 
genomförda ”hantverk” alltid i grunden gör något 
som är bra och meningsfullt. Människor blir friska. 

Konsthantverkare gör inte per automatik något 
som är meningsfullt bara för att man är väldigt bra 
på att genomföra ett hantverk.  

“Gör du något som är kul så blir det bra” är ett 
uttryck som man ofta får höra i samband med 
kreativa områden. Mitt område är konsthantverk, 
keramik och hantverk. Konsthantverk med 
inriktning keramik är ämnet jag studerar, och en 
stor del av min praktik är ett traditionellt keramiskt 
hantverk. Jag har i det här kandidatarbetet 
undersökt betydelsen av ”att ha kul” eller ”att ha 
flyt” i sitt skapande.  

Tidigare har jag intresserat mig för betydelsen av 
hantverk, att själv skapa för hand. Det här kapitlet 
börjar med presentation av två tidigare arbeten 
för att du ska få en ingång i mitt arbete. I sista 
delen under rubriken bakgrund redovisas vad 
andra personer har skrivit och gjort i mitt valda 
ämne. 
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TIDIGARE ARBETEN 
 

EN KRUKMAKARE UPPFANN HJULET  
Stina Lord (2013-2014) 

Drejning är en helt fantastisk teknik, nästan magisk. 
Men hjälp av den kan man snabbt omvandla en 
lerklump till en väldigt komplex form. Att lära sig ett 
hantverk tar många år, men när man väl kan det 
så kan man göra nästan vad som helst på 
drejskivan. Det är fascinerande med ett hantverk 
där man inte kan se lösningarna förrän man 
verkligen lärt sig en ny teknik. Drejningen uppfanns 
för ungefär 5500 år sedan och har sedan dess 
förfinats och utvecklats. Dock är det mesta man 
ser av drejningen fortfarande kärl av olika slag, 
drejning kan vara mycket mer än så. 

Tänk dig den där första drejskivan för 5500 år 
sedan, det var antagligen bara en rund platta på 
marken som man kunde sätta snurr på. Den skivan 
var också det första hjulet i världshistorien. En 
keramiker uppfann hjulet. Hjulet blev en tydlig 
utgångspunkt, vilket ledde mig in på mekaniken. 
Inom mekaniken bygger mycket på cirkelrörelser, 
hjul och skruvar. Runda föremål, helt enkelt. När 
man drejar blir allt, på grunt av rotationen, 
ungefärligt runt, vilket är en egenskap hos 
drejningen som jag har velat använda mig av, 
istället för att se det som en begränsning.  

Under projektet har jag experimenterat med 
drejningen på olika sätt och hittat intressanta 
tekniker att jobba med. Jag har såklart drejat hjul i 
olika varianter. Och jag har hittat en helt otrolig 
teknik som gör att man kan dreja skruvar och 

gängor. Denna teknik är ett helt unikt sätt att göra 
gängor på, och skulle inte vara möjligt i ett 
material som inte har lerans plasticitet. Att hitta 
tekniker där drejningen och lerans egenskaper 
verkligen har en viktig funktion är väldigt 
inspirerande. 

Den så kallade Maker-rörelsen eller The Maker 
Movement har var till stor inspiration. Rörelsen 
består av alla möjliga sorters människor som 
konstnärer, mjukvaruutvecklare, maskiningenjörer, 
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hobbyfixare, origamivikare. Man skulle kunna 
beskriva rörelsen som en blandning mellan ny 
teknik och traditionellt hantverk. På fysiska och 
digitala mötesplatser kan personer träffas och lära 
av varandra. En viktig del i Maker-rörelsen är viljan 
att förstå hur saker fungerar.  

Projektet resulterade i ett verk som heter ”En 
krukmakare uppfann hjulet” men också i en 
produkt, ”Flowerpot Secrets”. I verket ”En 
krukmakare uppfann hjulet” ville jag visa på hur 
man kan använda sig av drejningen till att göra 
framförallt hjul, men även andra saker som av 
praktiska orsaker är runda. Gestaltningen blev ett 
utsnitt ur en verkstad där allt är drejat, två 
(fungerande) drejskivor, golvbrunn, lampor, en 
pall. Man kan dra paralleller till 3D-skrivaren som i 

visa fall har kapacitet att skriva ut en kopia av sig 
själv, och på det sättet kunna reproducera sig själv 
i oändlighet.  

I ”Flowerpot Secrets” använde jag mig av tekniken 
där man kan dreja gängor. En fördel med gängor 
är att man kan skriva i ett lock även på undersidan 
av ett föremål utan att det faller ur. En helt vanlig 
drejad blomkruka fick ett utskruvbart lönnfack i 
botten för de allra mörkaste hemligheterna. 
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TANKAR OM HANTVERK  

Stina Lord (2013) 
Verket ”Tankar om hantverk” består av tre olika 
delar, placerade i ett av Gustavsbergs 
porslinsfabriks gamla rum, tidigare använt som 
grafikverkstad. Det är en leranimation, en ljudslinga 
som spelas upp på en radio, och min arbetsplats 
som är en portabel vagn speciellt anpassad för 
stop motion-fotografering. 

Leranimationen består av hundratals stillbilder från 
en lermiljö som tillsammans utgör en rörlig film. 
Filmen är drygt en minut lång och föreställer en 
keramiker som jobbar i sin verkstad. Bakom filmen 
finns ett tidskrävande hantverk, eftersom varje bild 
kräver en omformning av leran, detta leder in på 
projektets ursprungliga frågeställning: Vilken roll 
spelar den praktiska kunskapen och hantverket i 
en nutida keramikers arbete? 

Den portabla stop motion-vagnen blev under 
tiden ett verk i sig. Min arbetsplats är i det här 
sammanhanget viktigt att visa eftersom hela 
projektet handlar om handens arbete och allt 
praktiskt jobb bakom ett färdigt verk. Från 
intervjuer av yrkesverksamma konsthantverkare 
och medstuderande och utifrån mig själv gjorde 
jag gjort en ljudslinga på fyra och en halv minut. 
Det är det fiktiva radioprogrammet ”Handen”, där 
påhittade konthantverkare försöker formulera sig 
kring hantverk. 
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KONTEXT 
FLOW 

”flow [fləu] (engelska, ‘flöde’, ‘ström’), 
sinnestillstånd där en person i samband med 
utförandet av en viss aktivitet känner sig 
fullständigt absorberad med en känsla av 
optimalt fokus, totalt engagemang och 
fullständig övertygelse om framgång i 
aktivitetens genomförande. Nyckeln till flow är 
medvetandekontroll. I ett flödeslikt tillstånd 
utövar vi kontroll över innehållet i vårt 
medvetande i stället för att passivt låta oss 
bestämmas av externa faktorer.”1 

Flowbegreppet introducerades i slutet av 80-talet 
av Mihaly Csikszentmihaly, professor i psykologi. 
Han ägnade många års forskning åt att försöka 
förstå det mentala tillstånd han senare kom att 
kalla för flow. När ett flow upplevs stängs onödig 
information ute och endast den information som är 
viktig för uppgiften tas in. Under detta tillstånd 
glömmer man till exempel lätt bort att man är 
hungrig och tiden upplevs som att den går 
snabbare än vanligt. Maihaly visar med sina 
undersökningar att sökandet efter flow är en av 
människans djupaste och mest universella 
drivkrafter, eftersom tillståndet är så 
tillfredställande.2  

I texten ”Att uppleva flow” diskuterar Mahily faror 
med flowupplevelsen. 3  Han påstår att den 

                                                           
1 flow. http://www.ne.se/lang/flow, 
Nationalencyklopedin. 
2 Ibid. 
3 Csikszentmihaly, Mihaly. Att uppleva ”flow”. I Om 
kreativitet och flow. S. 38-49 

irrationalitet som ibland styr våra handlingar är 
farlig på grund av att den så lustfylld. En 
inbrottstjuv kan uppleva ett intensivt flow under 
själva inbrottet, en kärnvapenforskare kan likaså 
uppleva detta trots att forskningens resultat kan 
leda till förödande konsekvenser. När någon säger 
att ”om man har kul så blir det bra”, behöver 
därför inte vara sant om man ser till det slutgiltiga 
resultatet. Resultatet blir i de här fallen dåliga, 
eftersom målet är dåligt. Att bestämma om en 
handling är uppbyggande eller destruktiv går inte 
att bestämma utifrån om man har ”haft roligt” 
under handlingens gång. Antagligen är det en 
större chans att det blir ett lyckat inbrott eller en 
bra atombomb om personen bakom finner 
skapandet stimulerande – har flow.  

Faktorer för att uppnå flow4 

• Ett tydligt definierat mål 
• Omedelbar feedback av sig själv eller 

andra 
• Koncentration 
• Utmaning, att kunna utveckla ens 

färdigheter 
• När uppgiften inte längre är utmanade 

måste insatserna öka, det är utmaningen 
som gör oss koncentrerade 

Begreppet flow är i viktigt i det här sammanhanget 
eftersom det beskriver en lust att skapa saker. I 
följande texter kan man känna igen beskrivning av 
flow i beskrivningen av att syssla med ett hantverk. 
                                                           
4 Ibid. 
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KONSTHANTVERK 
 

Att skapa saker med händerna är mycket 
tidskrävande, fodrar lång erfarenhet, kunskap, 
tillgång på material och verkstad. Detta är faktorer 
som kanske skulle kunna leda till att 
konsthantverkare, istället för att göra saker själva 
för hand, realiserade sina idéer till exempel genom 
att producera dem i en fabrik som gör det 
effektivare och billigare, eller använda en 3D-
skrivare.5 Men det gör inte alla. Därför antar jag att 
det i själva görandet finns något väldigt väsentligt 
för konsthantverkaren. Jag har i det här arbetet 
valt att fokusera på lusten att skapa, men det finns 
naturligtvis många fler orsaker till att man gör saker 
för hand. 

PETER DORMER 
En annan person som skrivit om lusten att skapa är 
Peter Dormer, som tar upp lite annorlunda frågor. 
En konsthantverkare enligt honom är en aning 
världsfrånvänd, och menar att en 
konsthantverkare skapar med händerna just därför 
att det är så tillfredställande att ”förlora sig själv” i 
hantverkssysslorna. 6  Han är samtidigt en person 
som har stått upp för det folkliga skapandet som till 
exempel blomsterarrangemang, matlagning och 
                                                           
5 3D-skrivare, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Friformsframst%C3%A4ll
ning 
6 Dormer, Peter. Den ideala världen i Vermeers lilla 
spetsknyllperska (1988).  I Design och konst D. 2 : 
Texter efter 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:2, Cornell, 
Peter . Sandqvist, Gertrud. Sanqvist, Tom och 
Spolander, Roland (red.), 117-136. Stockholm: 
Raster Förlag, 2003-04. 122 

DIY-kulturen. I den något provocerande texten 
”Den ideala världen i Vermeers lilla 
spetsknypplerska” beskriver Dormer något man 
kan kalla skapandelust eller ett meditativt tillstånd:7 

Att absorberas och förlora sig själv i 
hantverksuppgiften, tillsammans med den tillfälliga 
frånvaron av andra tankar, gör att tvivel förvisas. 
Den fysiska ansträngningen i en del hantverkssysslor 
hjälper också till att jaga bort tvivlen. Proceduren 
runt att stapla och tömma en keramisk ugn, 
montera en träsvarv eller att förbereda ett 
material, faller snabbt in i en rytmisk rutin och för 
många hantverkare blir detta en del av 
hantverkets estetiska lockelse. Genom att uppgå i 
ritualen av att planera och omordna sitt arbete 
förhalar och skjuter man upp ifrågasättandet av 
skälen för arbetet och dess mål; och det är trots 
allt formulerandet av denna nytta och strävan mot 
målen som gör män och kvinnor världsligt 
sinnade.8 

Det Peter Dormer pratar om här skulle Mihaly 
Csikszentmihaly antagligen kalla för ett flow. 
Dormer pratar precis som Csikszentmihaly om att 
vägen till målet kan bli viktigare än själva målet, 
om ett arbete är tillräckligt stimulerande att utföra. 

Jag antar att det Peter Dormer vill med den här 
texten är att diskutera konsthantverk ur en 
annorlunda vinkel. Kanske vill han belysa den fara 
med att bara skapa saker för att det ”är kul”. Han 

                                                           
7 Ibid. 
8 Ibid.  
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menar att om man nödvändigtvis ska utföra ett 
hantverk för nöjes skull så ska det hålla sig till 
traditionen och helst vara funktionellt, annars 
borde personen i fråga söka sig till ett annat yrke i 
stället. I texten pekar han också på vikten av 
upplevelsen som ett hantverk ger 
konsthantverkaren.  

CARL MALMSTEN 
Som tidigare student på Capellagården, ”en skola 
för gestaltande arbete”, som grundades 1960 av 
möbelformgivaren Carl Malmsten.9 Malmsten drev 
en speciell pedagogik, som till viss del fortfarande 
lever kvar. Pedagogiken tar stor hänsyn till 
människan och glädjen i att själv skapa och sätta 
sitt avtryck. Ett gammal skrynkligt papper hänger 
på en av väggarna i verkstaden på 
Capellagården: 

Huvudsaken är att man är gripen av livet, 
gripen av de möjligheter man har och kan 
förverkliga. Att arbeta och gå upp i nuet och 
allt som är gott och härligt. Att man gör saker 
som är präglade av ens vilja, tanke och 
känsla.10 

Detta är också en beskrivning av längtan att 
uppnå ett så kallat flow. 

MÅRTEN MEDBO 
Mårten Medbo som, utifrån drejning, undersöker 
hur man kan förstå hantverket utifrån en 
hantverkares perspektiv. Han undersöker frågor 

                                                           
9 Capellagården, 
http://capellagarden.se/index.asp?visa=13 
10 Malmsten, Carl. Ett citat jag sett nästan dagligen 
under två års tid, från en vägg på Capellagården. 

som ”Vad är det för speciellt med konsthantverk 
och konsthantverkare? Vad tror jag (han) att jag 
(han) bidrar med genom min yrkesutövning?”11 I 
sin delredovisning av sitt forskningsprojekt 
”Lerbaserad språklighet” går Medbo in på 
lustaspekten i hantverket. 

Medbo pratar om den ”inneboende meningen i 
hantverket”. 12  Den inneboende meningen skulle 
också kunna beskrivas som lust. Hantverket och 
leran har en egen logik och regler som måste 
följas. För att man ens ska kunna dreja måste man 
följa vissa regler, den tydliga logiken gör 
hantverket i sig njutbart. Logiken har inget med 
sociala eller kulturella omständigheter att göra, 
bara materialet, hantverket och skaparen.13 Han 
påstår också att det finns en ”meditativ intellektuell 
kvalitet i ett hantverk som drejning” som ger plats 
för tankar och reflektion, också det bidrar till den 
inneboende meningen i hantverket.14 Han menar 
också att detta medför en risk, att görandet i sig är 
”en så stark drivkraft att den som gör inte förmår 
eller ”glömmer” att alls fundera över vilka 
konsekvenser görandet kan tänkas få”. Detta är 
samma resonemang som både Dormer och 
Csikszentmihaly. 

DIY OCH MAKER - KULTUREN 
DIY och Maker – kulturen är intressant eftersom det 
visar på en växande lust att skapa bland folk i 
allmänhet, eller kanske viljan att fortsätta skapa. 
Både DIY-kulturen och Maker-rörelsen går ut på att 
dela med sig av sina hantverkskunskaper så att 

                                                           
11 Medbo, Mårten, lerdaserad språklighet. 3 
12 Ibid. 11 
13 Ibid 
14 Ibid 
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man kan lära av varandra. Detta blir ett 
lättillgängligt sätt att hämta kunskap för personer 
som vill skapa saker själva och inte har en formell 
utbildning.15 

MANIFEST FÖR DET NYA KONCEPTUELLA 

HANTVERKET 
Även Dennis Dahlqvist skriver om behovet av 
skaparglädje i sitt ”Manifest för det nya, 
konceptuella hantverket”: 

Det nya konceptuella hantverket ger utrymme 
för kreativitet, kontemplation och motion - 
saker som den moderna samtidsmänniskan är i 
desperat behov av.16 

                                                           
15 Makermovement, 
http://www.makerspace.se/maker-movement 
16  
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SYFTE 
 

Att jobba med ett hantverk kräver skicklighet, motivation och tid. För att göra en kopp skulle jag antingen 
kunna gå med en skiss till närmaste keramik3D-printer eller om jag vill ha fler koppar skicka den till en industri 
som tillverkar keramik. Eller bara köpa en kopp och måla den med porslinsfärg. Att göra detta skulle kunna 
vara mer effektivt än att själv stå för alla momenten i en tillverkning, som en hantverkare gör. Ändå finns det 
många som vill göra saker för hand och jag skulle själv inte vilja vara utan det. En del av den viljan tror jag 
beror på att hantverk ibland är en väldigt lustfylld och tillfredställande aktivitet. 

Syftet är att reflektera över betydelsen av att känna lust i sitt arbete. Min mening är inte att lyfta fram lusten 
som en lösning, utan att kritiskt reflektera kring hur den kan hjälpa eller stjälpa mig och andra. Att vara 
konsthantverkare medför ibland bilden av att man är en person som sitter lyckligt i sin ateljé och drejar.17 Jag 
är intresserad av hur den förväntade lusten har påverkat sättet att se på konsthantverksyrket och på mig själv 
som utövare. 

 
FRÅGESTÄLLNING 
 

Hur kan ett lustfyllt skapande vara bra eller dåligt? 

Hur kan Mihaly Csikszentmihalys beskrivning av flow användas som metod för att skapa en gestaltning?  

                                                           
17 Dormer, Peter. Den ideala världen i Vermeers lilla spetsknypplerska (1988). I Weimarck, Torsten. Design och 
konst : texter om gränser och överskridanden. D. 2, Texter efter 1960. Stockholm: Raster, 2003. 
117-136 
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BEARBETNING OCH METOD 
 

Eftersom arbetet har handlat om lust och skaparglädje så har jag försökt att få till de mest lustfyllda momenten 
i verkstaden, det har varit min metod i gestaltningen. Att uppnå ett flyt (flow) i arbetet är svårare än vad man 
tror, speciellt när man jobbar mot en examination. Här är förutsättningarna som Mihaly Csikszentmihaly har satt 
upp för att nå ett flow, samt kort hur jag har hanterat de: 

• Ett tydligt definierat mål, som kanske har varit det svåraste momentet. Projektbeskrivning, läsa på om 
ämnet, ta alla beslut om gestaltningen är moment som har tillhört målet. 

• Omedelbar feedback. Att jobba med animation ger otroligt snabb feedback, man kan bara efter 
några bilder se hur saker i animationen börjar röra på sig. Till de fysiska objekten tillverkade jag en 
egen lera, ”flowleran” som gör att man får feedback snabbare än med traditionella tekniker. 

• Koncentration. Att ha deadlines och jobba under tidspress har för mig ökat min koncentration. 
• Utmaning. Att hitta nya sätt att jobba på har varit, och är alltid, viktigt. 

Jag har jobbat mycket med rumsligheten eftersom jag tycker att en väl skapad rumslighet kan bidra till en 
större känslomässig upplevelse hos betraktaren av verket. Upplevelsen har varit viktig just eftersom projektet 
har handlat om känslor, men också för att min idé om gestaltningen bygger på att besökare ska känna sig 
inkluderade i verket. 

Jag har försökt gå ifrån de traditionella sätten att använda sig av lera och har utforskat ett med 
hobbybaserad och lustbetonat arbetssätt. Jag har naturligtvis förhållit mig till traditionen. 

Jag har aktivt reflekterat över mitt arbetssätt, hur jag upplever olika moment och försökt förstå anledningarna 
bakom dessa upplevelser. 
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FLOWLERA 
 

För projektet tillverkade jag en egen lera som är 
inspirerad av modellera eller plastilina. Flowleran 
skapade jag utefter Mahily Csikszentmihalys 
förutsättningar för att uppnå flow. Problemet med 
den ”vanliga” leran som ska brännas och glaseras 
är att man inte får omedelbar feedback, man ser 
inte det färdiga resultatet direkt. Detta betyder inte 
att den ”vanliga” leran är sämre i allmänhet, men 
den är sämre för ett projekt där metoden är flow. 

Ingredienserna är finkrossad och siktad vanlig lera. 
Olika sorters lera för att få olika färger. I stället för 
vatten, som det brukar vara i den vanliga leran har 
jag tillsatt vax och olja. Man kan justera 
förhållandet mellan vax och olja för att få en 
hårdare eller mjukare variant. Har man enbart vax i 
leran så blir den ganska hård och den måste 
värmas upp för att man ska kunna arbeta med 
den, när den svalnar blir den ungefär vad man på 
keramikspråk kallar för läderhård. 
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DIY – FLOWLERA 

MATERIAL 
Gammal lera, spelar ingen roll om det är stengods 
lergods eller porslin 
Skulpturvax 
Olja (babyolja) 
 

 

VERKTYG 
En gammal degblandare 
Värmeplatta 
Gryta 
Slev/sked 
Sil och sikt (60 mech) 
Hinkar och skopa 
Diskborste

DEN HÅRDA VARIANTEN 
Släng i den torra leran i degblandaren medan den är igång, 4-6 hinkar lera. Det måste vara en viss mängd 
lera i degblandaren för att det ska bli tillräckligt motstånd så att leran verkligen krossas. Låt gå i ca 3 timmar. 
 
Sila bort de största lerklumparna som är svåra för degblandaren att pulvrisera. Sikta sedan resterande pulver 
igenom sikten. Ta hjälp med en diskborste för att röra om, det går bättre än med hårda verktyg. Nu har du 
lerpulvret som behövs. 
 
Smält en bit vax i grytan. Lämna inte grytan ensam när plattan är på, vaxet kan börja brinna! 
Tillsätt lerpulver och rör ordentligt med sleven. Smeten ska vara ungefär som en smet. 
 
Lägg upp för att svalna på plast, eller ta av grytan från plattan och använd så snart det har svalnat så mycket 
att man kan hålla i det 

DEN MJUKA VARIANTEN 
För att få en mjukare lera, mer lik modellera, använd ungefär 50/50 vax och olja.
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ANIMATION   
Animation betyder att ge själ eller levandegöra 
något som är dött. Jag har velat göra just det. 
Konsthantverk behöver inte bara vara statiska 
föremål på en utställning. En styrka i 
konsthantverket är att det finns en 
skapandeprocess bakom föremålen och/eller att 
föremålen hamnar i ”verkligheten” och brukas. 
Animationstekniken har blivit alltmer lättillgänglig i 
och med ny, billigare och bättre teknik samt tack 
vare DIY-liknande sidor som beskriver hur man 
gör. 18  På Youtube kan man hitta allt från 
hemmagjorda till professionella animationer. Det 
verkar ha blivit som en slags hemslöjd där glädjen 
att skapa något själv är central. Lera har varit ett 
viktigt medium för animation, Wallace and 
Gromit19 är till exempel en leranimation. Lera kan 
anta vilken form som helst, från vilken form som 
helst, vilken gör den till ett utmärkt material för 
animation. 

Min animation är drygt en minut och har en början 
och ett slut. En person sitter och dricker kaffe vid 
ett runt bord som ligger precis i närheten av en 
hög med lera. Efter ett tag märker personen att 
det runda bordet kan snurra och ställer koppen i 
mitten, det blir nästan som en drejskiva. Personen 
börjar bygga en drejskiva av lerhögen bredvid, 
drejar saker och ställer på bordet. Bordet blir fullt 
och personen bygger en slags hänkelpress med 
kugghjul drejade på drejskivan för att sedan pressa 
ut en hylla för att ställa fler saker på. Personen gör 
saker tills lerhögen är slut och har stängt in sig själv. 
                                                           
18 Exempel: Stop motion animation, 
http://www.stopmotionanimation.com/ 
19 Wallace and Gromit, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wallace_och_Gromit 

Att bara göra för att det är kul (att ha flow) 
behöver inte alltid vara bra, men leder ofta till ett 
mål, oavsett om målet är bra eller inte. 
Animationen påminner lite DIY-kulturen, en person 
gör saker av det som finns tillgängligt och bara för 
att hen är nyfiken. 

Att göra en leranimation är väldigt tidskrävande, 
en vecka av praktiska förberedelser samt ungefär 
fyra dagar framför kameran och 2000 bilder senare 
blev det bara en dryg minut. Timmarna gick 
väldigt snabbt under fotograferingen och man kan 
nästan säga att den upplevda tiden av 
fotograferingen var mer i närheten av den minut 
som den färdiga filmen bestod av än av de 
verkliga fyra dagarna. Tiden upplevdes alltså 
snabbare.  

För att förstärka händelserna i och upplevelsen av 
filmen är det viktigt med ljud. Ett ljud kan säga 
mycket om material. För att ljudet ska bli så bra 
som möjligt har jag tagit hjälp av en ljuddesigner, 
Jonas Lord. Som på ett hantverksmässigt sätt har 
skapat spelat in och efterarbetat ljud från bland 
annat en eltandborste och en deg. 
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DIY - ANIMATION 

FIGURBYGGE 
Bygg ett skelett av aluminiumtråd, som är väldigt bra eftersom den 
inte fjädrar tillbaka lika mycket som ståltråd. 

Limma med limpistol eller ett hårdare monteringslim i skarvarna för att 
det ska hålla, man vill inte att figuren ska gå sönder under 
inspelningen, sätt också på fötterna, det blir lättare att få figuren att 
stå upp sedan. 

I huvudet kan man ha lite frigolit så att huvudet inte blir för tungt och 
figuren ramlar. 

Klä in figuren i den mjuka varianten av flowleran. 

Ögonen är små vita pärlor som man ritar en prick med permanent märkpenna på. Själva hålet i pärlan 
kommer i synas sedan och är bra att ha när man ska röra på ögonen (med nål) senare i filmen. 

TEKNISK UTRUSTNING 
Skaffa ett program till datorn (till exempel DigiCamControl, finns gratis att ladda ner) så att du kan fotografera 
med kameran (vilken systemkamera som helst, dock inte för gammal för då fungerar inte programmet) 
genom att trycka på en knapp på datorn.20 Det är extremt viktigt att kameran är på exakt stilla under hela 
fotograferingen, ett ordentligt stativ är att föredra. 

SCENEN 
Bygg upp miljön på en ”scen” en bit ifrån ett svart draperi. Anledningen till att bakgrunden ska vara en bit bort 
är att den inte blir ljussatt och det blir ingen skärpa på den. Den blir helt enkelt bara svart. 

Ljussätt och testa att fota med kameran. Ser det bra ut? Hur snabbt ska jag flytta figuren och sakerna? Vilka 
inställningar i kameran behöver jag? Glöm inte att sätta kameran på manuell fokus så att inte fokusen ändras 
under fotograferingen. Denna process kan ta längre tid än vad man tror. 

Gör upp en plan för hur saker ska ske i filmen, det är svårt att ändra sig när man väl har börjat. Flyttar man eller 
tar bort något så blir det ett hack i filmen. 

                                                           
20 Digi cam control, http://digicamcontrol.com/ 
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FOTOGRAFERING OCH REDIGERING 
Animationen är fotograferad baklänges eftersom det är enklare att bygga upp saker först och sedan knyckla 
ihop de, istället för att bygga upp alla objekt under fotograferingen. Ordna om planen så att det som händer 
sist är det första du börjar fotografera. Tänk också på att allt händer baklänges. Figuren går baklänges. Om 
figuren ska tappa något så spelar du in det som att något flyger upp i figurens hand. Det är lite som att 
gravitationen blir omvänd när man spelar in något baklänges. 

När man är nöjd är det bara att börja fota. Det krävs noggrannhet och att man är försiktig så att man inte 
stöter till något, det är svårt att ställa tillbaka ett föremål på exakt samma ställe igen. 

För varje bild ändrar du det som ska ändras, till exempel en arm, ögonen, munnen, krukan, drejskivan, den 
växande växten i bakgrunden. 

Ca 2000 bilder senar är du klar med ditt fotomaterial 

Lägg in bilderna i till exempel Final Cut, instruktioner för hur man gör finns att tillgå på alla möjliga sidor på 
internet.1  
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SKULPTURER 
 

Skulpturerna eller miljön runt filmen fungerar som 
en slags scenografi. Syftet med den är att foga 
samman den animerade världen med 
utställningsrummet. På det sättet bjuds betraktaren 
in i verket och får en kroppslig upplevelse. Men det 
är också viktigt att fysiskt visa materialet, flowleran. 
På samma sätt som huvudrollsinnehavaren i filmen 
plockar upp lera ur den gamla lerhögen och 
bygger något nytt av, har jag gjort ungefär 
samma sak med den kastade leran i 
keramikverkstaden. 

Sättet att bygga skulpturerna är hämtade från 
leranimationen. Ofta bygger man ett skelett av 
papper, ståltråd, frigolit eller trä, och sedan klär 
med lera. På samma sätt har jag byggt de stora 
objekten. Att bygga på det här sättet hade inte 
varit möjligt med vanlig lera eftersom den hade 
torkat och spruckit om det fanns en stomme inuti 
konstruktionen. Att bygga på det här sättet är helt 
annorlunda från att bygga med lera som ska 
brännas, det går snabbare och man behöver inte 
vara lika noggrann som med vanlig lera som 
annars kan spricka eller skeva sig i bränningen.
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DISKUSSION 
 

Lust i en arbetsprocess är alltid bra, så länge målet 
är bra, men det kan också leda till en katastrof. 
Det kan vara svårt att veta exakt vad ett bra mål 
är. Som tidigare exempel i texten där inbrott och 
atombomber blev ett resultat av ett lustfyllt arbete, 
kan man säga att målet i de fallen skulle beskrivas 
som dåligt. Om jag som keramiker sitter i min 
verkstad och drejar koppar på ren skär lust, kan 
det då vara dåligt? Peter Dormer menar att så 
länge en konsthantverkare som går på lust 
tillverkar prylar i enlighet med ”serviceavtalet”, 
alltså att de ska fylla en funktion i till exempel 
någons hem (där funktion kan vara dekor eller 
bruksfunktion). Han menar att om det inte fyller en 
funktion så borde man istället ”söka lycka som 
designer eller som konstnär – och då inom världar 
som är tuffare, mer tävlingsinriktade och minde 
toleranta gentemot den mila livsförklaring som 
Vermeer har skildrat i sin målning av 
spetsknypplerskan”.21 Värt att komma ihåg är att 
den här texten är skriven på 80-talet. Om man 
utgår ifrån Dormers resonemang så kan man ju 
också fråga sig vad en funktion är? Har mitt verk 
någon funktion? Jag skulle vilja påstå det. 
Funktionen av mitt verk är att ställa frågor kring 
lusten att skapa. Ändå skulle nog Peter Dormer 
råda mig till att i stället vända mig till konsten om 
jag vill fortsätta med den här typen av arbete. Jag 
följer alltså inte ”serviceavtalet” för konsthantverk 
enligt honom.  

                                                           
21 Dormer, Peter. Den ideala världen i Vermeers lilla 
spetsknypplerska (1988). 136 
 

Mitt arbete har gått ut på att hitta sätt att jobba 
lustfyllt, för att undersöka meningen av ett lustfyllt 
arbete. Trots detta har jag bara haft korta stunder i 
verkstaden där arbetet känts riktigt lustfyllt.  Kanske 
kan detta bero på att jag mer har fokuserat på 
målet än på själva resan, målet är att få en 
kandidatexamen i konsthantverk. Resultatet måste 
bli bra. Jag tycker att denna blick mot ett lyckat 
resultat är bra. Men jag tycker också att kortare 
perioder av ett mer introvert, lustfyllt arbete är 
väldigt viktigt för ett lyckat resultat - man jobbar 
hårdare, tar snabbare beslut och tror på det man 
gör. 

Varför ska man sträva mot ett ”bra” mål? Ett bra 
mål har som sagt ingenting med om det var kul 
under resans gång, ett bra mål bygger på moral 
och respekt för omvärlden. Moral är något som 
man kan tycka olika om. Ett exempel: Du får ännu 
en ölkeps i födelsedagspresent, det är ju en kul 
grej. Ölkepsen används en kväll och sedan ligger 
den och skräpar i garderoben för resten av ditt liv. 
Visserligen har du haft en fin stund med ölkepsen 
och den kanske gjorde dig glad just kvällen den 
användes. Personen som har tillverkar ölkepsen 
tycker också att det är en rolig idé, avsikten kanske 
är att göra någon glad, man kan tjäna pengar på 
den och det är kul att stå för en liten produktion av 
ölkepsar. Ölkepsen har dock dåliga sidor, den tär 
på miljön genom att produceras och sedan 
eventuellt slängas, den är väldigt billig och 
produceras av personer som får extremt dåligt 
betalt. Ölkepsen kanske har ett sexistiskt tryck på 
skärmen. Att veta om målet med att producera 
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ölkepsen är bra eller dåligt är svårt att veta, och 
upp till var och en att bestämma. Kanske kommer 
det i framtiden visa sig att en stor procent av våra 
sopor består av ölkepsar. Eller så kommer ölkepsen 
få ett uppsving och varenda person går omkring 
med en ölkeps eftersom den fyller en viktig 
funktion, den ger skugga från solen samt håller din 
öl. Att skapa ett bra mål kanske inte alltid är så lätt 
och det är många aspekter man måste ta hänsyn 
till och som hela tiden förändras. Som 
konsthantverkare skapar man hela tiden sina egna 
mål, och man försöker skapa de så bra som 
möjligt. 

Lust är förknippat med hobby, något man gör för 
sin egen njutning på fritiden. Hobby är kanske inte 
något man vill bli förknippad med som 
professionell utövare av ett hantverk eller 
konsthantverk. Men kanske borde man inte 
underskatta kraften av ett lustfyllt hobbybaserat 
skapande. Den framväxande DIY och Maker-
kulturen är fascinerande på många sätt. Den 
drivande kraften bakom dessa rörelser verkar vara 
lusten att skapa själv och viljan att förstå hur saker 
fungerar. Vissa påstår att det inte går att förstå 
föremål i sin omgivning om man inte testar att göra 
de själv.22 Att göra något på hobbynivå betyder 
oftast en lättare väg till lust och flyt i arbetet. 
Kraven är låga eftersom man egentligen inte är 
proffs på ämnet. Allt är nytt och spännande. På ett 
sätt har min gestaltande del varit på hobbynivå. 
Jag är inte utbildad till att animera, min största 

                                                           
22 Gauntlett, David. Making is connecting. The 
social meaning of creativity, from DIY and knitting 
to youtube and Web 2.0. 24-25 

 

kunskap ligger i att jobba med lera och keramik. 
Jag har dock haft stor nytta av mina kunskaper 
inom keramik som jag har tillskansat mig under 
snart fem års studier. Jag har blandat mina 
”professionella” kunskaper som jag har i keramik 
och konsthantverk med mina mer hobbybetonade 
färdigheter i animation. Genom att jobba med 
hobby som estetik, den klumpiga råa leran, så 
framhävs lusten att skapa i gestaltningen. 

Att bli medveten om när man har flyt i verkstaden 
eller inte har både varit bra och dåligt. Bra för att 
man blir uppmärksam på att det måste vara delar 
som man har missat i sitt projekt, man har inte 
planerat ordentligt, man är osäker över något, 
man har inget tydligt mål. Dåligt för att det förtar 
känslan att hela tiden fråga sig om man ”har kul” 
just nu? 

Det meditativa rum som skapas när ett flow 
upplevs gör att jag kan försätta mig ett läge där 
förutfattade meningar om vad som skulle kunna 
vara rätt och fel suddas ut. Detta rum är i vissa 
perioder av ett projekt väldigt eftersom man till 
exempel vågar testa saker som man annars inte 
skulle göra. 

Resultatet har blivit ett nytt sätt att jobba med lera. 
Jag har applicerat hantverkliga metoder från 
animationen till den fysiska världen och det 
keramiska hantverket. Att jobba med animation är 
att få möjligheten att skapa saker som egentligen 
inte skulle kunna existera i verkligheten. Det här 
arbetet har tagit mig ett steg närmare det. 
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APPENDIX 
 
Målet var att skapa ett rum som blir som den där härliga känslan, en flykt från verkligheten, som kan 
upplevas under till exempel en skapandeprocess. Varför är det viktigt? – För att det är mänskligt.  

EXAMINATIONEN  
Gestaltningen under examinationen bestod av leranimationen uppblåst i verklig storlek på en vägg 
tillsammans med objekt i flowlera. Tillsammans bildade de ett rum där verkligheten flyter ihop med 
animationen.  

Under samtalet på examinationen fick jag både nyttiga reflektioner och mindre nyttiga reflektioner. Vi 
pratade om ifall filmen är en illustration och objekten en verklighet, och att de två delarna på grund av 
det var alldeles för lika varandra. En del tyckte inte att det kändes som att de två delarna hörde ihop, 
en del tyckte att de inte hörde ihop. Min avsikt var inte att göra en illustration och en verklighet, utan EN 
hel overklighet – animationens värld som alla är välkomna att gå in i. Jag kan själv tycka att det fanns 
glapp mellan den rörliga, roliga, fullproppade animationen och den något tomma, ensamma, statiska 
”verkligheten”. Men jag tycker fortfarande att objekten i rummet gav en kroppslig, fysisk ingång till 
animationsvärlden.  

Många bra idéer på förbättring av rummet kom upp under samtalet bland annat att göra fler grejer, att 
ha något rörligt i rummet (”animera verkligheten”), att testa med keramiska föremål tillsammans med 
filmen och att få ut filmen och objekten från väggen.  

VÅRUTSTÄLLNINGEN  
Min klasskompis Malin Floryd sa något under examinationen som jag också gått och tänkt på; 
”Animationen är en biografi av dina tidigare arbeten”. Detta ville jag använda mig av under 
vårutställningen, jag ville visa allt. Mellan examinationen byggde jag om saker, både i keramik och 
flowlera. Jag drog ut allt från väggen till mitten av rummet, visade filmen på en bildskärm istället 
projektor så att jag kunde ha ett ljusare rum, satte en liten motor på en av drejskivorna, gjorde några 
radioapparater i keramik. Det hela blev en liten värld med en glidande skala mellan fiktion och 
verklighet. Animationen är fiktion, hyllan ser exakt ut som att den kommer från animationen (fast stor), 
radioapparaten är bränd keramik med den fungerar vilket gör den lite smått overklig, de bruna 



 
 

keramiska kopparna skulle kunna vara vilka verkliga koppar som helst men är lite tjocka och skulle 
kanske också kunna komma från animationen.  

Jag är betydligt mer nöjd med det jag visade på vårutställningen än min gestaltning under 
examinationen. Det är viktigt att andra uppskattar det jag gör, vilket inte var känslan under 
examinationen, däremot har jag fått många positiva reaktioner från vårutställningen. Kanske beror de 
på de olika gestaltningarna, eller så beror det på vilka personer som kommer och tittar. Inger Molin sa 
under vårt samtal på utställningen att ”det är modigt att vara naiv, och jag menar naiv i positiv 
bemärkelse”.  

RESULTAT 
Jag har skapat ett material, flowleran, som gör det möjligt att snabbt bygga upp större föremål i något 
som ser ut som fuktig lera. Ytan blir så hård att det går att ställa saker på utan att den förändras. 
Föremålen blir också lättare och tåligare för stötar än keramik och därför enklare att hantera. Jag har 
hittat ett material som kan användas i sig själv eller som komplement till keramik i en utställning.  

Jag har hyllat och förhållit mig till krukmakartraditionen. Samtidigt har jag vidgat krukmakartraditionen 
genom att föra in animation och elektronik i min gestaltning.  

Jag har undersök hur det är att använda sig av andra metoder att jobba med material än vad jag är 
van vid. Genom det har jag hittat kvalitéer i det nya materialet med och andra kvalitéer i det 
traditionella sättet att hantera lera som jag inte har tänkt på innan. För att kunna utvecklas behöver jag 
fortsätta kämpa med att kunna formulera mig bättre kring mitt arbete, det märktes speciellt på 
examinationen. Jag behöver också fortsätta att hitta relevanta referenser och personer som jobbar 
liknande som mig. Men allra mest behöver jag nu börja med att rätt hitta vägar för att kunna fortsätta 
mitt arbete efter skolan. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

TACK! 
 

Min helt fantastiska klass 
 

Jonas Lord som har gjort ljudet till animationen 
 

Mina handledare och tekniker: Sara Isaksson From, Åsa Jungnelius,  
Simon Whitfield Reino Björck och Charlotte Hyltén-Cavallius 
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