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Förord:

 Tack till alla kvinnor i mitt liv som har stöttat mig genom denna process; till min mamma, till min andra 

mamma (Susan), till Kara, till Jordan och, så klart, till Dolly.

Sammanfattning:

 (S)examensarbete  är en resa genom vilket jag har ifrågasatt om stickning kan vara sexigt. Det börjar 

med ett behov av att vara sysselsatt och det fortsätter till att omfatta sociala medier, ett feministiskt syn på 

kroppen,  Dolly Parton, pin-ups, “craftivism”, interaktivitet och humor som en mekanism till att dölja önskan/

behovet av att vara sexig. Under vägens gång har jag tillåtit mig själv att lita på processen att föra projektet 

vidare och det är därför så många aspekter av temat adresseras. Så småningom är jag, konstnären, på plats 

i det slutgiltiga verket till att fråga publiken om  att dela med sig av deras personliga åsikter om stickning 

och att visa min egen process och förståelse om denna traditionella teknik. Jag kombinerar sociala medier 

i form av Instagram för att visa en sida av projektet, en modern, omedelbart global form av filtrerad visuell 

kommunikation, med den performativa aspekten av att vara på plats under utställningen för att sticka och 

interagera med en “irl” publik.

 



Innehållsförteckning:

1.0 Inledning      sida 4
1.1 Bakgrund       4
1.2 Syfte och frågeställningar     4
1.3 Metod       5

2.0 Huvudtext      5

3.0 Resultat       12
3.1 Dokumentation      12
3.2 Diskussion       12
       

4.0 Källor       14



4 

1.1 Bakgrund

 Under min tid på Konstfack så har jag försökt förstå varför jag tycker just stickning är så 

tillfredsställande. I The Culture of Knitting av Joanne Turney så står det, ”Knitting is both fun and sexy, it is 

humorous and not particularly threatening.” Jag har en diplomatisk personlighet och humor är det främsta sättet 

jag väljer att kommunicera så det är ganska självklart att jag är svag för en teknik med en liknande beskrivning. 

Att säga att stickning är sexigt kan å andra sidan väcka frågor.

 Jag har använt mig av stickning som metod i flera år och under denna tid så har jag förstått att stickning/

stickande inte ses som något åtråvärt eller ens en metod för att skapa konst. Stickning anses vara ett tidsfördriv 

för äldre kvinnor som inte har något bättre för sig och resultaten av denna hobby är varken attraktiva eller 

praktiska. I denna definition ryms det inte en gnutta sexighet i stickning.

 Så vad är ”sexig”? Enligt den mindre trovärdiga hemsidan Urban Dictionary, lyder en av de populära 

definitionerna av ”sexig” så här:

“An intangible attribute. You need not be model thin nor movie star gorgeous to be sexy. Sexy is the 
whole package, including that “certain something” that you can’t quite put your finger on.”  

Jag måste säga att jag håller med denna beskrivning. Och kanske kan stickning ha denna ”intangible attribute” 

om den visas på ett lite okonventionellt sätt. I mitt examensprojekt så har jag presenterat textila hantverk på min 

kropp genom en lins av sociala medier för att se om stickning egentligen kan vara sexigt.

1.2 Syfte och frågeställningar

 Stickning och humor verkar gå hand i hand. I The Culture of Knitting så introducerar Turney dagens 

stickning som en postmodern teknik och förklarar att en av de främsta aspekterna av postmodernismen är 

användningen av humor.

“Humour arises as a response to the presumed, expected or anticipated; it challenges and distorts what 
the audience believes they ‘know’. It is also disrespectful, rejecting traditional niceties and etiquette in 
order to make a challenging and witty statement.” 

Detta är en av anledningarna till varför stickning är en så stor del av mitt konstnärskap: stickning har ett inbyggt 

sinne för humor. Humor är ett sätt för folk att överskrida sociala gränser och kommunicera och jag strävar efter 

att använda detta i mitt konstnärskap. Konst som kan kommunicera med en mängd olika människor har en 

särskild styrka, oavsett hur enkelt konceptet kan vara.

 I mitt examensprojekt så har jag kontrasterat den populära förståelsen av stickning och virkning som 

utdaterade och avtändande, med bilder av denna teknik som ung, sexuell och därmed åtråvärd i det moderna 

samhället. Syftet med detta projekt är att använda en humoristisk krock till att bjuda in betraktaren in i verket 
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och ställa frågan, ”Kan stickning vara sexigt?”

 Även om jag har använt mig av olika textila tekniker i skapandet av bilderna så ligger fokuset i projektet 

på stickning. Jag har valt att kort beskriva stickning som ett feministiskt begrepp men kommer att koncentrera 

mig på aspekterna av humor och sexighet. Jag är med i alla bilderna, då detta projekt har varit en utforskning av 

min relation till stickning och selfiekulturen. I (S)examensarbete har jag utgått från en vuxen publik av alla kön 

som bor i samma samhälle som jag där vi är matade dagligen med bilder och sociala media.

1.3 Metod

 Jag har valt att använda mitt examensarbete som en möjlighet att bryta rutinerna i mitt konstnärskap. 

Tidigare har jag jobbat med långsiktiga projekt med ett litet utrymme för utforskning i processen. Mitt sista 

projekt på Konstfack känns som den ultimata chansen att omdefiniera mitt sätt att närma mig konsten. Jag har 

därmed valt att ha ett löst tema som handlar om att använda mig av min skicklighet och min kropp för att visa 

på sexighet. Jag har tillåtit mig själv att lyssna på min magkänsla och fokusera på processen, inte resultatet. 

Detta koncept har skapat en spänning i mitt projekt som har påverkat sättet jag jobbar på och mitt val av format 

i denna uppsats. Jag har ärligt skildrat min process och har inkluderat delar av min personliga dagbok för att 

förstärka känslan av äkthet.

2.0 Huvudtext

 I december 2015 så påbörjade jag en process jag kallade Becoming Conscious. Det var en plan 

som jag utförde steg för steg för att bli mer medveten om de dagliga val som tillsammans utgjorde mitt 

liv. I månadsskiftet till januari så hade jag gjort några förändringar så som att bryta en långvarig relation, 

vara mer uppmärksam på hur jag klädde mig och borsta tänderna med min vänstra hand. Jag insåg att mitt 

medvetenhetsprojekt hade blivit mer fokuserat på min fysiska kropp och jag började referera till arbetet som 

The Conscious Body.

2 januari, 2016: I’m also glad I’ve started photographing my body once a day, starting January 1, 2016. I hope 
that I will continue with this process as well for atleast the remainder of this project and ultimately every day 
2016, 366 days to make a 366 image GIF/video. That would be an awesome project. This project is a lot about 
the body, my body. It’s about listening to it, dressing it, taking care of it, presenting it, piercing it.

 Jag kan relatera direkt till Roxane Gays tankar i boken Bad Feminist. I hennes essä Reaching for 

Catharsis undrar Gay om kroppsfixering inte bara är en del av att vara människa eftersom vi aldrig kan undvika 

vår fysiska form. Jag håller med om att vi mer eller mindre är tvingade att fokusera på våra kroppar och när jag 

förstod detta så ledde det mitt projekt i samma riktning.
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 Under en diskussion under en kurs började jag sticka endast för att ha något att sysselsätta mina händer 

med. Efter en timme av tankelöst stickande kom jag på mig själv och bestämde mig för att förvandla min 

planlösa stickning till ett par byxor. Dessa byxor tände en tanke i min process.

20 januari, 2016: I can’t decide if I should post the picture I took of myself in the knitted pants on instagram or 
not. I mean, you can’t see my face, but you see that I’m wearing a red push up bra and a red stringy thong and 
sky high glittery golden heels.
Maybe part of my exam project is about not being afraid of expressing my body.
My gut is telling me to do it. [...] I mean, it’s my body. I can do whatever I want with 
it.

 Till slut lade jag upp bilden och den fick positiv respons av mina vänner 

och klasskamrater. Jag visste att många av de som hade ”gillat” bilden var starka 

kvinnor och andra feminister och det var skönt. Jag hade varit rädd att dessa kvinnor 

hade trott att jag bara poserade och använde mitt utseende för att få uppmärksamhet 

och bekräftelse men de verkade acceptera bilden. Vad var det som gjorde denna 

bild annorlunda från andra unga kvinnor som visar extra mycket hud på Instagram? 

Var det det faktum att de kände mig och visste att jag gjorde det med en ironisk 

underton? Var det för att jag hade på mig färgglada stickade byxor, i kontrast till de 

sexiga skorna och trosorna och den typiska spegel-selfien?

 Efter denna initiala bild så började jag utforska Instagram eftersom jag publicerade bilden genom detta 

medie. I artikeln The Manufactured Life av Elizabeth Winkler introduceras vi till Instagram som vår senaste 

form av bedrägeri. Winkler förklarar att de poserade bilderna styr våra dagliga liv i den mening att om du inte 

lägger upp en bild på dig när du gör något så har det inte hänt. Andra måste se vad du gjort och erkänna din 

handling och dess presentation genom att ”gilla” din bild. I Notes to Self: The Visual Culture of Selfies in the 

Age of Social Media så fördjupar sig Derek Conrad Murray I “selfien” och hur denna typ av bild domineras 

av unga kvinnor. Murray ser detta självuttryck från två vinklar. Selfien kan vara: ett sätt för folk med lågt 

självförtroende att desperat söka bekräftelse och/eller: en metod för kvinnor att ta kontroll över hur de blir sedda 

i en mansdominerad värld och hitta sin inre feminina sexualitet.

 Jag relaterar båda dessa texter till mitt examensarbete. Initialt så ville jag bara visa vänner och familj det 

jag jobbade med som ett slags bevis. När jag såg kontrasten mellan den vilseledande verkligheten som digitala 

bilder porträtterar och det äkta handgjorda subjektet så bestämde jag mig för att använda mig av Instagram som 

ett redskap i min process. Instagram är ungt, modernt och sexigt. Att lägga upp mina bilder i detta sociala medie 

skulle kontextualisera dem med bilder på andra avklädda unga kvinnor. Skulle mina bilder också vara sexiga 
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eller skulle det faktum att jag var iklädd hantverk hämma denna känsla?

 För att utforska dessa tankar vidare så började jag undersöka relationen mellan kvinnor och deras 

utseende. Jag läste den fantastiska boken The Beauty Myth av Naomi Wolf. Wolf förklarar hur skönhetsidealet 

som tvingas på kvinnor är den främsta anledningen till varför vi fortfarande inte är behandlade som lika. Wolf 

diskuterar ”skönhet” i relation till en mängd ämnen som våld, religion, porr och ätstörningar. På andra sidan i 

boken, tidigt i inledningen, så skriver Wolf i tydlig text, ”What I support in this book 

is a woman’s right to choose what she wants to look like and what she wants to be.” 

I det sista kapitlet så upprepar Wolf sin mening. “I am not attacking anything that 

makes women feel good; only what makes us feel bad in the first place. We all like 

to be desirable and feel beautiful.” Efter att ha läst detta så ville jag fortsätta utforska 

mitt projekt i relation till min kvinnliga kropp.

 Nästa bild jag la upp på mitt Instagramkonto under temat #xxxjobb var ett 

verk som heter Titshirt. Jag hade tagit en bild på mina egna händer som täckte mina 

bröst. Jag skrev ut händerna på tygtransferpapper och strök på dem på en enkel vit 

t-tröja. Jag fotograferade mig själv i Titshirt, återigen poserande något utmanande.

 I fortsättningen av bröst-temat så började jag relatera mitt projekt till Dolly Parton.

28 januari, 2016: Dolly’s “look”: “If you’re a star, you owe it to your fans to look like one.”
Dolly has this trashy look, she admits it herself. She maxes out, both her image and everything she does. She is 
extreme. And, her image is one of the reasons she is so well known. But the reason she is respected is because 
of the person behind the made up disguise.
The Beauty Myth talked about how women should be allowed to dress exactly how they like, as long as they are 
putting on makeup and wearing accentuating clothes because THEY want to and not because of what men want. 
But that is a blurry line. Because we all desire to be desired. When do you know if you are doing something for 
yourself or when you are doing it for someone else? We want to be liked and respected. Maybe respect is a big 
part of it. 

 Jag växte upp med Dolly Partons musik och har alltid haft henne som en 

förebild. När jag flyttade till Sverige så förstod jag att svenska feminister också 

gillade Parton. Hur kunde någon som verkar bygga hela sin ”look” på en önskan att 

uppfylla alla moderna kroppsideal vara förebild för starka, självständiga kvinnor?

 Efter jag lyssnade på Partons självbiografi My Life and Other Unfinished 

Business och läste artiklar med fokus på hennes ”hyperfeminina” image så började 

jag förstå att Dolly Parton helt enkelt har använt sitt utseende för att manipulera 

patriarkatet för att uppnå hennes egna mål. Hon har, både i hennes musikaliska 
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karriär och i hennes ”look”, använt sin femininitet till att utmana sociala strukturer inom ramarna för det som 

är accepterat (och även åtråvärt) for och av moderna kvinnor. Jag såg en trend i min process som jag kunde 

relatera till Partons visuella uttryck och ville dokumentera det, så jag klädde upp mig i en stor lockig blond 

peruk och falska ögonfransar, fyllde min stora bh med strumpor och poserade för kameran.

 En söndagseftermiddag var jag och en vän på Drottninggatan och vi började måla med gatukritor. 

Vi ritade vad som helst som vi kom att tänka på och många som gick förbi uppmuntrade oss till att fortsätta. 

Denna aktivitet inspirerade mig till att undersöka konst för allmänheten. Jag har alltid känt att konst borde vara 

tillgängligt för alla och inte inlåst i en vit kub för en utvald publik. Att helt enkelt placera konst utomhus gör det 

mer tillgängligt för en bredare publik.

 Jag fortsatte med temat i att använda min femininitet för att bli 

uppmärksammad och fotograferade mig själv stickande, iklädd sexiga underkläder 

med påklistrade naglar och ögonfransar. Jag döpte bilden till Just a bit of casual 

knitting. Syftet med bilden var att visa på den tydliga krocken mellan motivet och 

dess titel. Det är tydligt att jag försökte vara snygg på bilden och att jag inte bara 

hade en avslappnad stund med lite handarbete (eftersom det inte hade varit möjligt 

med de naglarna). Bilden var en kommentar på hur mycket möda folk lägger ner på 

att visa upp en felfri bild av sig själva på sociala medier.

 Nästa bild i serien #xxxjobb var en bild av min rumpa 

iklädd lurviga stickade trosor. I You Can Look Butt You Can’t Touch så kontrasterar 

jag den husliga ideén om stickning med det vågade, unga och sexiga och samtidigt 

det ologiska i att vara klädd i stickade underkläder. I titeln kombinerade jag bildens 

platthet med Instagrams koncept; att bilden bara kan tillfredsställa det visuella när 

textilier är generellt associerade med taktilitet och äkta känsla.

 Sedan kom Not Your Granny’s Panties, ett matchande underklädesset. I titeln 

leker jag med termerna “granny panty” som är stora, icke-sexuella trosor och 

”granny square”, eller mormorsruta, en handarbetsteknik som oundvikligen 

associeras till den ofarliga idén om en mormor. Båda dessa fraser står i kontrast till 

den unga kvinnan i utmanande underkläder.

 För att utforska ämnet vidare så har jag läst en del stickningsböcker med sexiga “gör-det-själv”-mönster 

med titlar som Domiknitrix, Naughty Needles och Sexy Little Knits. Bilderna på plaggen man själv kan sticka i 
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boken Naughty Needles av Nikol Lohr och titlarna på dessa plagg (t.ex. Baby Blue 

Ball Gag, Felt Up, Mrs. Robinson) har alla en humoristisk underton. Det är som att 

humorn i mönstren gör dem tillgängliga för människor utan att de behöver känna 

skam. Lohr skriver, ”Usually ball gags are menacing, but knit out of colorful acrylic 

grandma yarn, they’re downright cute.” För att stickning tolkas som ett nostalgiskt 

och historiskt sett husligt pyssel så uppstår en inre konflikt när man använder 

stickning att skapa något som inte uppfyller den beskrivningen. Det är i denna 

postmoderna kontrast som jag hoppas på att kunna nå ut till en bred publik.

 Vissa av författarna till böckerna jag nämner ovan beskriver varför de tycker 

stickning är sexigt men merparten av min förståelse för textila handarbeten som 

något utöver sysselsättning för äldre kvinnor kommer ifrån Turneys The Culture 

of Knitting. Kapitel fyra, Unravelling the Surface: Unhomely Knitting, berättar om hur stickning kan relateras 

direkt till heteronormativ sex.

Knitting as an activity is penetrative; stitches are formed through the penetration of a needle, the 
tight looping of yarn around it and its withdrawal. The equation of knitting with the sexual act is a 
theme that permeates the current knitting revival:[...] one can see the irony in knitting as a form of 
pornography.
This new emphasis on knitting as sexually deviant and sexually empowering may well be a 
consequence of the new feminism, and indeed the ensuing rise of a raunch culture in which women 
are increasingly reclaiming feminine pastimes whilst expressing their desires in a way which, 
historically, had been the remit of men.

 Även om jag har svårt att hålla med om att stickning är som penetrerande sex tycker jag ändå att 

jämförelsen är värd att nämna. Turney beskriver stickning som pornografi och går in på djupet där hon 

förklarar att stickning ger kvinnor chansen att känna sig sexiga inom sig själva. 

Med stickning som hantverk så kan kvinnor uttrycka sina egna lustar och humorn 

som står stickningen så nära kan användas som en ursäkt eller ett försvar för dessa 

uttryck.

 I Fits Like a Glove så stickade jag ett par handskar med extra långa muddar 

och ihopstickade tummar, sedan sydde jag ihop handskarna till en bh. Istället för 

två stickade delar som ser ut som vantar så stickade jag två faktiska handskar så att 

händer skulle kunna fylla dem, precis som titeln antyder. Denna faktor adderar ett 

slags taktilitet så betraktaren kan föreställa sig ännu tydligare hur det skulle kännas 

att ha sina händer i den positionen (och då på bärarens bröst). Jag stickade medvetet 
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vantarna att passa mina små ”feminina” händer så att det tekniskt sätt är omöjligt för en genomsnittlig vuxen 

man att få in sina händer. På detta sätt tillgodoser jag den heterosexuella mannens fantasi men inte den faktiska 

känslan, precis som konceptet med motivet.

 Om man bildsöker på ”sexy knitting” på Google så kommer det fram ett urval av bilder på kvinnor som 

är klädda i väldigt lite garn. Vissa av dessa bilder är målningar av Harry Ekman, 

en amerikansk pin-up konstnär som var aktiv på 1960-talet. Kvinnorna i några av 

hans målningar har på sig en stickad tröja som de håller på riva upp eller sticka 

vidare på så att man ser den undre delen av deras bröst. Dessa bilder väckte ett 

omedelbart intresse hos mig eftersom de kändes så komiska. Det fanns något i 

bilderna där kvinnor handarbetade som fick dem att kännas orealistiska i jämförelse 

med liknande bilder av kvinnor på stranden eller i sovrummet. Jag stickade min 

egen korta kofta och la upp en bild på mig själv iklädd och stickande på den (något 

som tekniskt set är omöjligt). Kanske det gamla konceptet av pin-up är dagens 

motsvarande ”post-up” på Instagram.

 Nu är det dags att se hur jag ska presentera mitt projekt. Så här resonerar 

jag med mig själv: “Jag har tre mål. Jag vill använda enkla kontraster (så som sexighet och stickning), jag vill 

använda humor i kontrasterna till att kommunicera (ett sätt att öppna upp projektet för betraktaren) och jag vill 

att det ska vara enkelt.” Jag har bestämmt att jag ska göra en kort film av folks händer som bläddrar igenom 

mina Instagrambilder. Detta ska jag visa inomhus för att visa på processen bakom projektet som en del av 

utställningen.

 Baserat på erfarenheten jag har av att rita på Drottninggatan så ska jag sticka två 

solstolar som jag ska presentera utomhus, mellan ingångarna till Konstfack och 

Svarta Huset. Det faktum att jag vill vara utomhus känns symboliskt. Jag ser styrkan 

i att jobba från utifrån ens begränsningar (t.ex. inne i den vita kuben eller som Dolly 

Parton gör inom en mansdominerad industri), men viljan att visa mitt arbete i en 

mer avslappnad miljö där det är mer naturligt att se solstolar känns mer relevant. Jag 

ska vara på plats under bestämda tider av Vårutställningen, sittandes i ena stolen där 

jag bjuder in besökare att sätta sig med mig. Den stickade delen av stolen kommer 

att vara en silhuett av min kropp. En ”selfie stick” ska finnas på plats för att göra 

det enkelt för folk att fotografera sig själva och möjligtvis lägga upp bilden på deras 
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egna Instagram konton under hashtaggen #123sexy. I denna situation så ska jag fråga personen bredvid, “Kan 

stickning vara sexigt?”

 Är det en slump att mina handledare har rekommenderat att jag kollar upp endast kvinnliga konstnärer i 

relation till mitt verk? Jag har valt att kontextualisera (S)examensarbete med tre olika konstnärskap.

 Jag relaterar (S)examensarbete till både det skulpturala och fotografiska verk av Sarah Lucas. Mycket 

av Lucas verk tar upp ämnen som feminin sexualitet med en humoristisk ton. Hon använder banal symbolik, 

så som meloner att symbolisera bröst, och vitsiga ordlekar i hennes titlar. Lucas är också ofta med i sinna 

fotografier, precis som jag, poserande framför kameran. Mitt arbete kan identifieras med selfie-kulturen då 

Sarah Lucas är mer en del av konstscenen.

 När jag började använda Instagram som en plats att visa ett alter ego så fick jag omedelbart kommentarer 

som ”Cecilia Sherman” och ”The Swedish Cindy Sherman”. Jag kan särskilt relatera till Cindy Shermans 

fotografier i (S)examensarbete. I en intervju med John Waters i boken Cindy Sherman så diskuterar Sherman 

varför hon producerar alla hennes porträtt helt själv. Hon beskriver en lust i att låtsas vara någon annan men hon 

vill vara sig själv när hon är med andra. (S)examensarbete är ett sätt för mig att utforska andra personligheter 

genom min egen image som jag inte har vågat visa för andra.

 Jag ser liknelser mellan min process i (S)examensarbete och Sophie Calles konstnärskap. Enligt en 

intervju i The Guardian från 2009 så ansåg inte Calle att det hon höll på med var konst i början. Hon levde 

helt enkelt sitt liv och fyllde sin tid. I början av (S)examensarbete var mina avsikter med projektet också rent 

personliga. Även efter att hon identifierade sig själv som konstnär så verkar Calle ha väldigt lösa gränser mellan 

sin roll som konstnär och sitt vardagliga liv. Jag beundrar detta sätt att jobba med konst och hoppas att mitt 

examensarbete kommer att leda mig i samma riktning.

 Bortom konst och solokonstnärer, måste jag också nämna världen av offentlig stickning och termen 

“craftivism” som helhet. I sin bok Craftivism: The Art of Craft and Activism, beskriver Betsy Greer 

korrelationen mellan konsthantverk och aktivism som sådan: “The creation of things by hand leads to a better 

understanding of democracy, because it reminds us that we have power,” och att “the very essense of craftivism 

lies in creating something that gets people to ask questions; we invite others to join a conversation about the 

social and political intent of our creations.” (S)examensarbete handlar om att ifrågasätta stickning som ett sätt 

att uttrycka sig själv sexuellt och därför faller det under kategorin craftivism, även om jag kan ogilla termen. 

Jag har avstått från att nämna craftivism tidigare eftersom jag har ännu inte hittat ett handstickat plagg som jag 

ärligt skulle kalla sexig och det är exakt det jag menar. Genom craftisvism rörelsen förstår vi att textila
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hantverk kan öka medvetenheten till en oändlig mängd av sociopolitiska frågor, men är de produkter eller kläder 

som kallas för craftivism estetiskt tilltalande eller önskvärda?

 Med detta sagt, skulle jag vilja nämna textilkonstnären Magda Sayeg som inspiration till mitt arbete. 

Jag hittade hennes hemsida när jag kollade upp “yarn bombing” gruppen Knitta och det finns en viss grad 

av skarphet i Sayegs arbete som jag relaterar till (S)examensarbete. Även om jag älskar humor och ser det 

som ett viktigt verktyg, tror jag att Sayegs arbete är ett exempel på hur stickning kan vara en stark form av 

kommunikation utan att använda humor som ett huvudfokus . Mycket av Sayegs arbete går ut på att sticka 

in olika saker, till exempel bussar, statyer, pelare, osv., och hon har gjort flera projekt i samarbete med olika 

företag, så som Gap, Toyota och 7-up. Även om hon stickar för hand så har slutresultanten inte samma estetik 

som DIY rörelsen och det är det som lockar mig till just hennes sätt att förhålla sig till textil. Hon verkar ta 

stickning på allvar, att använda tekniken professionellt och enligt min mening, lyckas göra stickning tilltalande .

3.1 Dokumentation

3.2 Diskussion

 Mitt projekt som helhet gynnades enormt från kommentarerna och insikterna från min opponent, 

Johanna Rosenqvist . Eftersom Rosenqvist har arbetat med mycket liknande ämnen så förstod hon syftet och 

målet bakom (S)examensarbete och inspirerade mig till att relatera mitt arbete till etablerade stickkonstnärer och 

“craftivism”. Genom detta kunde jag bättre förstå varför jag hade undvikit att jämföra mig till dessa områden 

tidigare. Jag insåg att (S)examensarbete handlar om att utforska en estetik (sexighet) som jag aldrig tidigare sett 

i stickningsfältet.

 Så ... kan stickning vara sexigt?
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 Under vårutställningen satt jag i en av de stickade bikini-stolarna och stickade, med Dolly Parton 

sjungandes i bakgrunden. På grund av det kalla vädret var jag tvungen att sitta inne en stor del av utställningen, 

bredvid min video av fingrar som bläddrar genom mina Instagram bilder. Ibland kände jag mig generad av 

bilderna på skärmen, eftersom jag inte längre hade den virtuella världen av sociala medier att gömma mig 

bakom. Jag, i kött och blod, var på plats för att se hur folk reagerade. Även om jag kände lite skam hade jag 

också många intressanta diskussioner med olika besökare. Jag frågade, “Kan stickning vara sexigt?”, inte 

nödvändigtvis med avsikten att få ett svar, men jag fick oftas ett direkt svar tillsammans med ett förslag eller 

två. En besökare föreslog att jag borde sticka med latex, eftersom latex är ett material som kopplas direkt till 

sex. Andra föreslog stickning med flashiga garner eller större maskor. 

 Folk berättade om tonårens sexiga tröjor och virkade bikinis och genomskinnliga stickade klänningar. 

Jag fick höra av flera äldre män att de hade valt syslöjd istället för träslöjd när de gick i skolan och en hade 

även blivit omnämnd i en lokaltiding eftersom det var så ovanligt. Jag kom även in på diskussioner om sex, 

en rad olika konstnärer och även Eurovision Song Contest, med personer jag förmodligen aldrig hade haft 

orsak att snacka med annars. Efter 10 dagar av att vara närvarande vid utställningen då jag interagerade och 

diskuterade med besökare, så förstod jag att de flesta tyckte att visst kan stickning vara sexigt. Jag vill tro att 

(S)examensarbete satt igång nya tankar om vad en traditionell hantverksteknik som 

stickning kan vara.

 Den process-baserade processen bakom detta projekt har lett till en starkare 

förståelse av mig själv, både personligen och som konstnär. Jag har upplevt både 

frihet i att inte ha ett strikt mål från dag ett och jag har också känt osäkerhet i följd 

av detta. Jag har förlitat mig på steg-för-steg planer i tidigare projekt eftersom de 

ger stabilitet och ett slags skyddsnät om min inspiration börjar vackla. I framtiden 

lär jag fortsätta att arbeta med ett mål i sikte, och tvinga mig ut ur min komfortzon 

för att testa nya metoder som jag gjorde i (S)examensarbete, såsom de interaktiva 

delar där jag som konstnär är närvarande.
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