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Abstract

This project is on one side a scientific
process of creating new sustainable
materials and on the other a artistic research
of what it means to be part of nature.
The biomaterials that have been explored
include: alganyl, bioplastic, eggshell
and coffee composites but also living
material such as bacteria and mycelium.
The artistic subject of research has been
my own body. Through understanding
the intricate biotope that is the human
body, I hope to bring an understanding
of what it means to be part of nature.
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Bakgrund

Ingången till mitt examensprojekt är råa material,

med ett nytt levande material. Definitionen av mycel

pulveriserade alger och sjögräs som likt ull kan behandlas för

är ”en svampindivids samlade hyfer. Mycelet är den

att skapa ett textilt material, och den mänskliga, ibland

”underjordiska” delen av svampen och kan bli flera

kroppsliga relationen till dem. Jag vill uppmärksamma

hundra år gammalt” (Svampguiden, u.å.).

nyskapande biomaterial och utveckla min kunskap

Kort efter jag börjat arbeta med mycel tog mitt

om dem. Genom att använda mig av dessa material

sökande mig till BioArt, ett begrepp som används

för att gestalta min kropps biotop1. I kombination

för att beskriva den praktiken som befinner sig

med en demonstration av mitt utforskande av

mellan konst och vetenskap. Konstnären arbetar

biomaterial och gestaltningar skapar jag en ingång

med relationen mellan levande och icke-levande

till reflektion om den dualistiska syn på människans

organismer (ArtDex, u.å.).

relation till naturlivet omkring oss.

Det var för mig viktigt att hålla mig till
undersökningen av materialet då det är nytt för mig

Tidigare projekt

att arbeta med biomaterial, därför blev resultatet av

Mykofilia från höstterminen 2021, på HDK-Valand

projektet processen.

campus Steneby är det första projekt där jag arbetat

Under projektet tänkte jag på vad betydelsen

med biomaterial. I det här fallet blev jag intresserad av

av mitt arbete med biomaterial var, dessa tankar tog

mycel och hur jag kunde kombinera textila tekniker

jag med mig vidare in i examensprojektet.

1
Biotop är en biologisk term som används för att
beskriva ett avgränsat område, där det finns ett specifikt växtoch djurliv. Jag använder ordet biotop i det här projektet för
att beskriva avgränsningen till min kropp.

Figur 1. Mykofilia (2021).
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Bakgrund

Kontext
Under mitt projekt Mykofilia upptäckte jag ett stort

andra aktuella konstnärer till som jobbar med just

växande intresse för biomaterial, bland annat mycel

den här frågan.

och fungi. Flera böcker och dokumentärer har

Alla använder sig av olika medier, material

fått stort genomslag i samhällsdebatten under det

och ingång men i alla verk finns kropp. Den närvaron

senaste året. Det kanske beror på det allt mer tydliga

gör att konstnärerna placerar människan i relation

tecken på klimatförändringar och vi blir tvungna att

till de biotoper de skapat i sina verk. Jag tror det är

reflektera över människans relation till det ekosystem

betydande att göra den placeringen, att människan

vi är en del av?

är en del av naturen, biotopen, ekosystemet och är

I det här projektet vill jag genom konsten

något som ofta försummas.

undersöka biomaterialen i förhållande till min
kroppsliga biotop för att finna en samhörighet
till naturen. En kropp består utav tusentals
mikroskopiska organismer som bakterier, fungi
och virus. I den utsträckningen att utöver de ca 30
triljoner mänskliga celler vi besitter har vi även ca 39
triljoner mikrobiella celler. (Looi, 2020, Juli)
Lin Gerritse är en Holländsk konstnär
som arbetar med BioArt, bland annat gör han
självporträtt som han kultiverar ostronskivling i. Han
beskriver sina installationer som små ekosystem, där
allt påverkar varandra. Han gör även kopplingen till
kroppen och hur den likt ett ekosystem är beroende
av att allt fungerar ihop (Lin Gerritse, u.å.).

Figur 2. Lin Gerritse (2020).

I ett nummer av tidningen Konstnären, i
artikeln Konstnärsbiotopen, ställer Annie Jensen (2021)
en fråga ”Är det genom konsten som människan
kan återskapa intima band till biotopen och i
förlängningen leva mer hållbart?” (sid. 34).
Jensen skriver om Gustaf Broms audiovisuella
installation Anima Mundi - requiem for a vanishing, där
Broms utforskar sin koppling till biotopen genom
att skapa ett eget universum där han, djuren och
naturen blir till varandra. Hon skriver också om två
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syfte

Mitt examensarbete handlar om hur vi kan återskapa
en samhörighet med naturen runt om oss och inuti
våra kroppar. Jag tror att genom att införa biomaterial i
textilkonsten och gestalta min kropp på fler sätt kan jag
finna ett nytt sätt att se på min koppling till biotopen.

mål

Skapa en skulptural installation med biomaterial på
temat min kroppsliga biotop.
Lära mig om biomaterial.

frågeställning

Vilka kvaliteter kommer jag finna i min undersökning
av biomaterial?
Hur kan jag använda mig av dessa biomaterial för att
gestalta min kropps biotop?

metod

Till en början kommer jag undersöka olika typer
av biomaterial, som bioplaster och olika typer av
kompositer. Jag kommer hämta recept från olika open
source hemsidor som Materiom, de jobbar för att
göra hållbara material tillgängliga för allmänheten
(Materiom, u.å.). För att sedan göra min egen samling
av material och recept. Under den tiden kommer jag
även göra mindre gestaltningar för att hitta relationen
mellan material och form. Utifrån de kvaliteter jag
hittar i materialen och gestaltningarna, väljer jag dem
som hjälper mig att kommunicera kropp för att sen föra
samman detta till en skulptural installation.
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Uppstart

Biomaterial
För att starta upp projektet behövde jag börja med

under torkningsperioden. För att motverka denna

att undersöka biomaterial. För att avgränsa vilka

oordning, skapade jag en materialbok där jag kunde

material jag prövade valde jag tre ingredienser,

på ett organiserat sätt anteckna mina recept. För varje

agar agar, natriumalginat och vegetabilisk glycerin1.

material har jag skrivit ner den mer vetenskapliga

Utifrån recept från open source hemsidan Materiom

processen men har även kompletterat med en mer

kunde jag prova att skapa flera olika material med

emotionell och poetisk text om hur jag upplever

en rad olika kvaliteter. Olika typer av kompositer

materialet. Det har varit viktigt för mig att ta hänsyn

och plaster blev mitt fokus. Allteftersom förstod jag

till både den strukturella mer vetenskapliga delen,

mer om hur ingredienserna och metoden påverkade

den emotionella och den konstnärliga aspekten i

resultaten kunde jag börja ändra recepten för att få

varje moment av mitt projekt. För att verkligen förstå

andra typer av material.

och relatera till mina material måste jag ta till mig

Ett problem jag upplevde i det här stadiet

denna kontrast av det kliniska och organiska.

är att jag ibland är väldigt impulsiv och otålig vilket

Utdrag från materialbok:

har lett till en mängd material utan ordentliga

Like thin leather or thick skin it folds in my hand. The

anteckningar om mängd eller metod och några

sticky texture makes me think about sweaty packed

tester som skulle mått bra av att inte blivit rörda

dancefloors, skin rubbing against skin. The material

1
Agar agar utvinns från rödalger, natriumalginat
framställs ur brunalger, glycerol utvinns från vegetabiliska
oljor.

Figur 3. Materialtester (2022).

has a sweet smell which makes me want to taste it.
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Gestaltning

Min hand
Under den här perioden arbetade jag även med
mindre former för att utmana användningen av de
materialen jag skapat och om jag behövde ändra
något i recepten eller metoden.
Flera konstnärer, bland annat Sonja Bäumel,
en österrikisk konstnär verksam i Amsterdam,
har inspirerat mig att arbeta med den mänskliga
biotopen. Fler verk av Bäumel handlar just om den
mänskliga kroppen och de mikrobiska varelserna som
lever i och på den. Genom hennes arbete ifrågasätter
hon huden som avgränsning till kroppen, vilket i sin
tur leder till funderingar över vart vi, människan,
tar slut och miljön tar vid. Bäumel använder sig av
avgjutningar och avtryck av kroppen, något som jag
själv valde att ta avstamp ifrån (Sonja Bäumel, u.å.).

Figur 4. Sonja Bäumel (2015).

5

Gestaltning

Jag försökte gjuta min hand i agar agar med
hjälp av en ler form och ark av agar agar. Utan några
större framsteg valde jag att närma mig formen på
ett mer textilt sätt, att drapera den. Först använde jag
hampa för att få lite stabilitet och jag planerade att
använda mig av mycel senare för att odla på handen.
Sedan draperade jag agar agar arken på hampan. Det
var svårt jag sy i det materialet då tråden rev sönder
arken, med en stor försiktighet lyckades jag få till det.
För att kultivera mycelet och mycket möjligt andra
sorters bakterier behövde jag en fuktig miljö. För att
åstadkomma detta byggde jag en odlingslåda med
ett intag för fukt. Lådan blir den kliniska strukturella
kontrasten till den organiska växande handen inuti.
Efter en vecka i odlingslådan insåg jag att agar
agar arket håller fukten utanpå då den innehåller
glycerin som skapar en blank yta på arket. Vilket
ledde till att mycelet inte fick någon fukt och kunde
då inte växa medans bakterier på agar agar arket fick
plats. De bakterier som växer på handen kommer
från min kropp när jag har sytt ihop den och från
den fysiska platsen jag varit på vid de tillfällena. De
berättar på ett icke verbalt sätt om min kropp och
min omgivning.

Figur 5. Hand (2022).
Figur 6. Hand (2022).
Figur 7. Hand (2022).
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Gestaltning

Film av process
Under de handledningarna jag haft och samtal

mig i mitt skapande. I filmen karaktäriseras den

med mina medstudenter fick jag ofta frågan vad

transformationen, från den systematiska labbrocks

materialen var och hur jag gjorde dem. För mig blev

klädda forskaren till den avklädde, udda karaktären

det då logiskt att visa upp processen genom att filma

som för mig återspeglar konstnären eller är hon

den.

kanske försökspersonen?
I filmen blandas ingredienser ihop, värms

Den avgjutningen i alganyl som blev till vid

upp och smälts samman. När den flytande

filmningen placerades sedan på en docka klädd i

blandningen hade svalnat till rumstemperatur hällde

mycel för att förhoppningsvis växa samman och bli

jag den över mitt bröst och fick sedan ligga helt stilla

en stabil avgjutning av min kropp.
Under arbetet med filmen, när jag satte upp

tills blandningen stelnat. Försiktigt lättade jag på

en enkel scenografi började jag fundera på hur jag

alganylen och frigjorde mig igen.
Filmen blev för mig ett nytt sätt att utforska

ville presentera mitt projekt. Materialtester, film,

den kliniska och organiska kontrasten i mitt

gestaltningar tillsammans utgjorde en större helhet

sätt att arbeta med materialen. När jag skapar

och jag bestämde mig för att arbeta med allt i en

materialen och tar det vidare till gestaltningar sker

installation.

det en transformation i hur jag arbetar och beter

Figur 8. Stillbild av video (2022).
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Länk till video: https://vimeo.com/713188770
Lösenord: Fabricofnature

Gestaltning

Installation
I början av det här projektet hade jag föreställt

Jag valde ett datum i kalendern då jag skulle

mig att det skulle resultera i ett större skulpturalt

byta fokus från mina undersökningar och mindre

objekt. Men efter en mängd materialtester och små

gestaltningar till att lägga all energi på installationen.

gestaltningar insåg jag att processen och skapandet

Min första tanke var att jag skulle under tre dagar

av biomaterialen var en väldigt betydande del av

arbeta med att flytta runt och bygga upp olika sorters

projektet. Det blev klart att jag skulle behöva jobba

installationer, fota och reflektera över hur rummet

med installation för att kunna se processen som en

påverkades av de olika kompositionerna. Men för att

helhet.

komma till den punkten behövde jag välja vilka bord
och tavlor som mina materialtester och processbilder

Jag flyttade mitt labb, alla klara materialtester

skulle demonstreras på.

och gestaltningar som har varit utspridda i olika
ateljeer i skolan till ett projektrum och för första

Det visade sig bli ett större projekt än väntat

gången kunde jag se allt samtidigt. Bara utav att allt

då jag inte kunde hitta de material som jag tyckte

befanns sig i ett och samma rum stärkte materialen

passade in i installationen. Det började med att jag

varandras uttryck, på ett sätt jag inte hade kunnat

valde att göra egna anslagstavlor och få introduktion

föreställa mig innan.

till träverkstaden.
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Figur 9. Bord med materialtester (2022).
Figur 10. Inflytt i projektrum (2022).
Figur 11. Skolans tavlor och podium (2022).

Gestaltning

Resultatet

blev

två

hängande,

dubbelsidiga

anslagstavlor med träram och tjockt vitt bomullstyg.
Ramarna satte tonen för resten av installationen,
återigen hade jag funnit kontrasten mellan det
organiska, träramen, och det sterila, det vita tyget.
Eftersom jag funnit ett uttryck som reflekterade
projektets tema kändes det viktigt att varje detalj
följde den estetiken. Jag spenderade mycket tid att
hitta rätt typ av nålar, klämmor, vajrar, bord, podium
och lampor. Desto mer allt verkade höra samman
desto tydligare blev det när något inte passade in.
Vissa saker var lättare att finna än andra, borden var
speciellt svåra, tillslut hittade jag i ett skrymsle två
träskivor, som med hjälp av mina nya färdigheter i
träverkstaden kunde omvandla till två bordsskivor.
Tiden jag hade planerat för att pröva
installationen gick åt och det var nästintill omöjligt att
flytta om, ta ner och hänga upp anslagstavlorna själv.
Det resulterade i att jag valde att nöja mig med den
första varianten av upphängning. Något jag inte fann
problematiskt då jag visste att det skulle behöva ändras
och anpassas till Konsthallen där presentationen var
och sedan ytterligare igen till Trädgårdsföreningen i
Göteborg där vi hade utställning.
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Figur 12. Anslagstavla process
Figur 13. Anslagstavla process
Figur 14. Anslagstavla process
Figur 15. Anslagstavla process

(2022).
(2022).
(2022).
(2022).

Gestaltning

När jag hade hängt och ställt allt på sin plats gav

varje steg av min process. Utöver det fann jag att den

rummet känslan av ett laboratorium, inte ett fullt så

uppstyrda hängningen gav ett lugn till helheten där

kliniskt labb, utan något som var på gränsen mellan

man kunde i sin takt utforska processen och sökandet

det levande, organiska och det sterila. Det var den

efter kroppen, biotopen och min plats i det hela.
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Figur 16. Installation: test 1 (2022).
Figur 17. Installation: test 1 (2022).

känslan jag vill komma åt, den som följt mig igenom

Reflektion

Biomaterial
Processen av att skapa biomaterialen har varit

När jag samlade ihop mina materialtester och såg

överraskande, intuitiv och framförallt väldigt rolig.

på dem i en helhet kunde jag läsa in kropp i alla på

Den strukturella recept följande processen har jag

ett eller annat sätt. De flesta alganyl proverna och

behövt tänja på, pröva vad som händer om jag

bioplasterna kan lätt läsas som hudliknande, i både

ändrar mängd eller innehåll i de olika testerna. Det

färgton och känslan vid beröring. Jag finner också

har resulterat i en rad misstag, både bra och dåliga.

material som påminner mig om skelett och kött.

Ibland händer något man inte kunnat förutse och

Under projektet har jag också reflekterat över

genom det lärde jag mig mer om hur ingredienserna

anledningen till att jag arbetar med biomaterial. För

beter sig. Det svåra har varit att återupprepa samma

mig var inte målet att ersätta hela textilindustrin

test igen, hur noggrann jag än var så är det många

utan snarare inspirera till ett nytt sätt att tänka runt

faktorer som spelar in i skapandet av materialen.

textilier. Jag tror att genom att sprida ett intresse för

Det oroade mig i början av projektet att testen skulle

biomaterial kommer nya tekniker för att framställa

resultera i något som jag inte fann intressant eller

mer traditionella textilier utvecklas och på så sätt kan

helt enkelt inte fungera överhuvudtaget, jag ville inte

industrin bli mer hållbar.

slösa med resurserna jag hade. Men när jag lärde
mig att jag lätt kunde koka om och återanvända de
misslyckade testerna blev jag friare och vågade testa
mer.
Även om jag har lärt mig en hel del om
biomaterial har jag ändå bara skrapat på ytan av vad
man kan skapa. Eftersom jag behövt leta efter recept
och fakta i mer eller mindre vetenskapliga artiklar,
instagram inlägg och open source hemsidor, har jag
ofta känt att det varit skönt att gå en kurs eller delta i
en workshop för att få en snabbare förståelse för hur
man kan arbeta med biomaterial.
Det beslut jag tog i början att avgränsa mig
till tre ingredienser, agar agar, vegetabilisk glycerin

Figur 18. Laboratorium (2022).

och sodium alginat, var nog ett av de klokaste besultet
i det här projektet. Den mängd material och recept
jag kunnat utvinna från bara de tre har varit mer än
tillräckligt.
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Reflektion

Gestaltning
I början av projektet var de mindre gestaltningarna

Valet av att fokusera på en installation istället för att

en möjlighet för mig att utmana de material testerna

skapa ett större verk berodde på att det var när jag

jag skapade. För att ändå hålla mig till temat utgick

visade mitt labb och materialtester jag kunde förklara

jag ifrån kropp, specifikt min kropp, men jag la inte så

kärnan av mitt projekt som bäst. Jag kunde också se

mycket vikt i hur abstrakt eller figurativt jag arbetade.

i mina mindre gestaltningar och materialprover det

Den första gestaltningen jag gjorde var Min hand, jag

sökande efter nya material och vad det betyder att

draperade hampatyg och bioplast på min hand för

vara mänsklig, vilket var vikten i mitt projekt. Den

att sedan odla de bakterier som hade transporteras

energin och entusiasm jag hade lagt ner i mina

från min kropp till objektet. Det var för att visa den

undersökningar verkade transformeras in i objekten

levande och rika kulturen som lever på våra kroppar

och när jag flyttade in allt på en plats lyfte de varandra.

naturligt.

Under arbetet antog jag två roller, en i

Därefter var det som om jag sakta zoomade in

skapandet av biomaterial och en när jag arbetade

på kroppen och ner till att abstrakt gestalta kroppens

med den kroppsliga gestaltningen, det färgade av sig

celler. Tanken var att på så sätt fråga mig själv om

i min process. Den kliniska och organiska kontrasten

det vad en mikrob och mänsklig cell är? Cellerna i

jag funderat över hela mitt projekt grundar sig nog

våra kroppar är ungefär 50% mikrobiska och 50%

i de två roller och undermedvetet överförde jag

mänskliga, alla är en del av min kropp vilket gör mig

kontrasten i mitt arbete.

till en biotop.

Figur 19. Cell (2022).
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Diskussion

Kontext
I min process har jag upplevt att det finns en

Under opponeringen på min presentation av

problematik i hur jag har arbetat med mig själv som

examensarbetet fick jag flera frågor angående

utgångspunkt samtidigt som jag har haft en önskan

besökaren i min installation och vilket sammanhang

om någon sort jämställdhet och koppling till naturen.

jag var intresserad av att visa den i. Dessa frågor

Det är tydligt för mig att jag har brottats med mitt

relaterar till hur jag kan styra vad som ska vara i

ego då jag i projektet försökt balansera mellan att

fokus och synas, vilket då leder till hur besökaren

synliggöra min kropp i förhållande till naturen

upplever rummet och vad de tar med sig därifrån. Är

samtidigt som det finns en strävan att sudda ut mig

det möjligt att ha en balans mellan den konstnärliga

själv helt för att på så sätt bli en del av det större, en

och den vetenskapliga sidan eller är det alltid något

del av naturen.

som kommer ta mer plats?

Under projektet har jag därför arbetat

Eftersom jag enbart presenterade verket i

mycket med att inte positionera mig själv där jag har

ett konstnärligt sammanhang är det svårt att veta

fullständig kontroll över alla aspekter av skapandet,

exakt hur det skulle upplevas på en annan plats, jag

utan det har varit viktigt att låta materialen styra

är medveten om att det är något jag inte helt kan

en del av resultatet. Det är som mest synligt i de

förutspå men jag har valt att reflektera över detta

gestaltningarna jag har använt mig av levande

utifrån min egen uppfattning.

material som bakterier eller mycelium, då jag enbart

Jag upplever att installationen är känslig för

skapade en förutsättning för materialen att växa.

vilken kontext den befinner sig i. Den förändras

Samtidigt som jag försökte hitta den balansen och

utifrån vem som kliver in i rummet och i vilken

släppa kontrollen insåg jag att någonstans behövde

lokal den befinner sig i. Det är som om projektet

utgå ifrån mig själv för att kunna förändra mitt

är lyhört till vad som finns runtomkring och jag ser

förhållande till naturen. För en stor insikt var att vad

det som något positivt. Att en person som jobbar

jag upplever som mig själv i en fysisk mening, det

mer med biomaterial och är med införstådd på den

vill säga min kropp, består av flera olika organismer

processen kanske fokuserar och upptäcker något

som lever i symbios med varandra. Med det kan jag

nytt i gestaltningarna och vice versa. Eftersom jag

påstå att om jag lär känna min kropp lär jag också

ändå hintar till en labbmiljö, även om det kan läsas

hitta en samhörighet med naturen. Även om jag har

mer som ett hemma- eller konstnärslabb, finns ändå

reflekterat och undersökt den här problematiken

trovärdigheten i min studie av biomaterial. Min

under hela mitt projekt är det inget jag har ett

förhoppning är att varje besökare kan hitta något

svar på, och kanske det är så att jag aldrig kommer

som intresserar dem, vilket i sin tur kan leda till att

komma fram till ett. Men desto mer jag lyfter, vrider

biomaterial och temat om samhörigheten till naturen

och vänder på det kommer jag närmare en förståelse

synliggörs.

och det är allt jag kan begära.
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Diskussion

Gestaltning
Installationen och gestaltningen av labbet upplevdes

att jag behövde arbeta vidare med t.ex. de inramade

av opponenten och publiken på examinationen

alganylen, mitt mål med den gestaltningen var att

som en balanserad kontrast av det kliniska och det

belysa materialets genomskinlighet och visa hur man

organiska. Den balansen skapade en nyfikenhet för

kunde arbeta med alganylen i lager. Men när jag jag

betraktaren som kände sig inbjuden att utforska

visade det hängande i en ram blev associationerna för

installationen på sitt vis. Däremot så har jag

starka till tavlor, fönster och liknande som inte riktigt

valt att placera ett bord med labbutrustning och

följde temat av ett labb. Ett förslag var att göra om

materialboken i början av installationen, det gjorde

ramen till ett bord så att gestaltningen skulle anspela

jag med tanke på att besökaren snabbt ska kunna

mer på ett ljusbord och på så vis skapa ett större fokus

förstå vart de befinner sig. Det leder installationen

på materialet.

mot det mer vetenskapliga än det konstnärliga.
Det var vissa av de mindre gestaltningarna
som inte tycktes passa in i en labbmiljö eller höra
till resten av installationen. Jag kunde hålla med om

Figur 20. Alganylram (2022).
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Sammanfattning

När jag överblickar hela mitt projekt ser jag det mer
som en början på något större än ett avslut på min
kandidatutbildning. De möjligheter och intresse för
en fortsatt studie av biomaterial är etablerade, så
pass att jag under samma period som jag skapade
installationen och förberedde inför presentation
prövade göra nya biomaterial på min fritid. Efter
min examen vill jag fördjupa mina kunskaper om
biomaterial och hitta andra med liknande intressen,
för det är något jag saknat under mitt examensprojekt,
att samarbeta med andra konstnärer och designers.

Figur 21. Installation (2022).
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Figur 24. Detljbild (2022).

Figur 23. Detljbild (2022).

Figur 22. Detljbild (2022).

Figur 25. Detljbild (2022).
Figur 26. Detljbild (2022).
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Figur 27. Detljbild (2022).
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