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Författaren undersöker olika sätt att placera visuellt utformade text-kompositioner skrivna på 
skrivmaskin i fysiska miljöer via projektion och andra medel. Denna undersökning görs för 
att experimentera hur författaren ska kunna bibehålla den kärna och innehåll som finns i 
texterna när kompositionerna sätts i en annan miljö än endast på papper. Arbetet centrerar 
kring skapandet av fyra stycken verk för att experimentera med olika medium och format för 
hur texterna kan uppvisas. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag kommer från en bakgrund som instrumental musikskapare samt låtskrivare med text där 
textur och taktil upplevelse har varit viktigt under både processen av skapandet såväl som i 
det färdiga verket. Fokus har alltid legat på vad jag som skapare och människa får ut ifrån att 
vara en del av processen samt vad verket i slutändan kan ge mig som betraktare. Med denna 
inställning till mitt komponerande har jag känt en stark saknad för en mer konkret och 
intellektuell självutveckling inom just musiken. Musik, i sitt ljudande uttryck, har för mig 
främst en emotionell koppling till människan mer än vad den har möjlighet att vara direkt och 
förståelig. Jag har upplevt en svårighet i mitt musikskapande med att utveckla idéer som inte 
endast har med den ytliga karaktären i musiken att göra. Jag finner alltså inget mer än en 
känslomässig koppling till den musik jag skapar vare sig den varit instrumental eller 
textbaserad. Denna realisation kring emotionellt kontra intellektuellt ledde mig in i filosofi 
och litteratur. 
 Text och filosofi ger mig precis det som musiken i sig inte gör, den direkta 
självutvecklingen för mig som person och skapare. Text kan för mig trava mellan det konkreta 
och det abstrakta på ett mycket mer effektivt vis än vad musik gör och därmed förmedla och 
utveckla idéer på ett sätt som musik inte kan. Jag har därför under de senaste två åren lagt full 
fokus på att utveckla olika former av textskapande. Romaner med filosofiskt riktad prosa, 
diktskrivande och visuella text-kompositioner skrivna på skrivmaskin har varit de främsta 
former som jag hittills utforskat. Jag upplever att jag hittat en helt ny koppling till min egen 
person och min vardag i mitt skapande när jag arbetat med text istället för ljud. Jag kan se 
konkret var vissa idéer jag fått har format hur jag är som människa och hur jag upplever 
verkligheten. 
 Jag bestämde mig för att införskaffa en skrivmaskin för att få samma känsla som att 
arbeta med ett instrument som jag haft i mitt musicerande. Skrivmaskinen hjälper mig också 
med en viss upplevelse av frihet i det avgränsade uttrycket — eftersom det endast finns ett 
fast antal tangenter att välja mellan — vilket jag också jobbat med i min musik med 
användandet av leksakssynthar och kassettbandsspelare. Som jag tidigare nämnde är textur 
och taktilt skapande viktigt för mig och att arbeta med ett fysiskt instrument på detta vis 
träffar perfekt på båda dessa. Skrivmaskinen ger mig även ett direkt resultat utseendemässigt 
som tilltalar mig eftersom det liknar hur jag själv upplever mina tankar mer än vad penna på 
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papper gör. En slags ordnad och stilistiskt grafik som kan lätt utvecklas till något kaosartat om 
så är avsikten. 
 Någonting som jag har saknat från mitt tidigare musikskapande i mitt nuvarande 
textskrivande på skrivmaskinen är storleken som ett verk kan få när det färdigställts. Musik 
kan visas på en stor scen eller i videosammanhang medan mina texter för det mesta endast 
hamnat på A4 och A5 papper. Jag saknar den stora upplevelsen jag själv såväl som andra 
betraktare kan få av att ta del av ett verk som inte bara läses på egen hand i en fåtölj. Därför 
har jag bestämt mig för att utforska textens potential att placeras i fysiska miljöer samt i 
komplement med andra medium. Mitt arbete framöver kommer då involvera projektion, ljud, 
bild samt rummet i sig som ett element av verken jag kommer att skapa. Detta projekt 
kommer att innefatta skapandet av fyra verk som utforskar hur jag kan uppvisa text i större 
skala istället för endast på papper. Jag vill också se vilka andra medium denna text kan 
kombineras med utan att ta ifrån den direkta koppling till självutveckling jag får från att skapa 
verket. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utforska hur den konstnärliga kärnan i mitt textskapande 
påverkas när det utförs i ett fysiskt rum samt kombineras med andra visuella och ljudande 
medium och praktiker. 

1.3 Frågeställningar 
• På vilka specifika sätt förändras min förståelse av den skrivna texten när den 

kombineras med andra medium? 

• Vad gör det ljudande materialet med min upplevelse av texten? 

• Vad gör rummet och tredimensionalitet med min känsla av att läsa mina texter? 

• Hur förändras mitt förhållande till tid i ett verk när jag placerar text i det fysiska 
rummet? 
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1.4 Förklaring av centrala begrepp 

1.4.1 Text-komposition 

Text-komposition är det begrepp jag valt för att beskriva mina visuellt utformade dikter 
skrivna på skrivmaskin. I dessa kompositioner har ordens placering och grafiska utformning 
en stark undermedveten innebörd på textens innehåll. 
 När jag först införskaffade en skrivmaskin hade jag som syfte att utforska den skrivna 
texten som ett visuellt medium för filosofiska idéer utanför den digitala miljön med datorer. 
Under detta utforskande upptäckte jag även textens potential att låta det undermedvetna styra 
ens tankegång. Jag hade under denna period fastnat för författare som använde sig av tekniken 
“stream of consciousness writing”  (“medvetenhetsström” på svenska) i sitt skrivande och 1

valde därför att experimentera med denna teknik i mitt egna skrivande. 
 “Stream of consciousness writing” innebär att en läsare får följa hela den rörliga 
tankegången hos en karaktär eller berättare även om vissa element inte är nödvändiga eller 
tillför något till helheten eller grundidéen. “Stream of consciousness writing” används ofta för 
att skapa en starkare koppling till varför en händelse eller aktion tar plats istället för endast 
hur den gör det eftersom läsaren får följa hela händelseförloppet i en karaktärs eller berättares 
tankegång. När jag använder mig av denna teknik känns det som ett undermedvetet sätt att 
skriva på. Detta eftersom jag upplever att tankarna ledas vidare per automatik utan någon 
direkt introspektion eller medveten riktning. Jag upplever inte mig själv göra medvetna beslut 
på samma sätt som jag gör när jag skapar utan “stream of consciousness writing”. Detta 
undermedvetna sätt att skriva på influerade även den visuella utformningen av texten. Jag 
började experimentera med att spontant bryta upp ord mitt i för att hålla vissa grafiska ramar. 
Jag testade skriva rader vertikalt istället för horisontellt. Jag började leka med var vissa ord i 
meningar kan placeras för att skapa tvetydighet eller klarhet beroende på vilket ord som 
valdes och var det placerades. 
 När jag pratar om undermedvetet skrivande via “stream of consciousness writing” ser 
jag det falla närmare en slags improvisation snarare än begreppet “flödesskrivning”. 
Flödesskrivning innebär att författaren skriver vad som kommer upp i dennes huvud utan att 
redigera eller kritisera det som kommer ut. Ett slags undermedvetet skapande eftersom 
författaren inte medvetet tänker vad texten ska komma fram till. Tanken är att mer eller 
mindre inte låta texten upphöra utan fortsätta skriva tills det att författaren antingen är klar 

 The Masterclass staff, “Writing 101: What Is Stream of Consciousness Writing? Learn About Stream of 1

Consciousness in Literature With Examples”. 
https://www.masterclass.com/articles/writing-101-what-is-stream-of-consciousness-writing-learn-about-stream-
of-consciousness-in-literature-with-examples (hämtad 2022-03-10).
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eller att en förutbestämd tid gått ut. I min upplevelse har flödesskrivning varit ett sätt att 
spotta ur sig mycket text utan nödvändig substans eller samhörighet mer än jag använt den för 
komponerandet av faktiskt material. Men flödesskrivandets idé med undermedvetet skapande 
går dock ihop med hur jag komponerar mina text-kompositioner. Jag skulle på liknande vis 
beskriva hur orden på papperen leder mig mer än jag bestämmer vart jag vill ta dem. Jag anser 
att mitt sätt att skriva på är närmare besläktat med hur vi ser på improvisation i musik snarare 
än flödesskrivning. 
 När en musiker improviserar skapar den utifrån premisser såsom till exempel skala 
och tempo och arbetar utifrån det material som skapas antingen av denne själv eller från 
medmusiker. Musikern försöker då tillföra eget material till helheten som bygger på det redan 
befintliga vare sig det är för att leda vidare eller komplettera. När jag placerar begreppet 
“improvisation” i en miljö av text istället för musik förändrar jag inte denna betydelse utan 
endast dess applicering. Jag som skapare av texten låter mig undermedvetet skriva ett ord 
eller en fras som jag sedan bygger vidare på utan nödvändig tanke på vart jag är på väg men 
som fortfarande kompletterar det som tidigare skrivits. Detta antingen visuellt eller 
innehållsmässigt. Skillnaden mellan improvisation och flödesskrivning i detta 
textsammanhang är även förmågan till “lyhördhet”. I flödesskrivande slutar inte författaren att 
skriva medan i improvisation lyssnar den på när, var och hur nästa ord ska tillkomma. 
 Detta sätt att skriva text på är grunden för hur jag skriver mina så kallade text-
kompositioner men jag använder mig också av redigering och längre stunder av tänkande 
kring vart jag medvetet vill leda texten. Jag har valt att benämna dem just som “text-
kompositioner” för att göra en distinktion mellan det större begreppet “dikt” och förklara mer 
vad det är jag faktiskt gör. Användandet av ordet “komposition” — som i svenskan främst är 
kopplad till musikskapande — härstammar mer från den engelska varianten av ordet, 
“composition”, som är kopplat mer generellt till något uppbyggt av mindre delar. Men det är 
även historiskt sett förgrenat med termen “text-ljud-komposition”, ett begrepp för konst 
skapad i något gränsland mellan musik och litteratur som populariserades i Stockholm under 
de sena 1960-talen. Skillnaden mellan begreppet “text-ljud-komposition” och mina text-
kompositioner är att istället för att befinna sig mellan musik och litteratur så existerar de 
snarare någonstans mellan dikt och bild. 
 Detta går att koppla vidare till begreppet “konkret poesi”.  Syftet i “konkret poesi” är 2

att, genom användandet av typografiska element, skapa en grafisk representation av 
författarens avsikt snarare är att använda mer konventionella textstrukturer. Tanken är att 
visuellt beskriva en innebörd med en bild som skapas av orden och symbolernas grafiska 

 Encyclopaedia Britannica, britannica.com, sökord: concrete poetry. 2

https://www.britannica.com/art/concrete-poetry (hämtad 2022-03-10).
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uppsättning istället för dess innehåll. “Konkret poesi” är begreppet som beskriver 
mellantinget som existerar i kombinationen av text och bild. Skillnaden mellan “konkret 
poesi” och mina text-kompositioner är då främst dess underliggande syfte att finnas till. Mina 
text-kompositioner är inte menade att visuellt beskriva en konkret idé på samma sätt som 
dikter inom “konkret poesi”. Den visuella aspekten i mina text-kompositioner kommer från 
den improviserade processen i mitt skapande snarare än en genomtänkt idé om hur jag bäst 
återskapar en bild med mina ord. Inom “konkret poesi” skapas inte nödvändigtvis en 
sammanhängande eller läsbar text utan tanken är det visuella som sitt egna slutresultat. Den 
visuella utformningen som skapas i mina text-kompositioner är ett resultat av den process 
som de komponeras på. Det anser jag tillföra en liknande upplevelse av spontanitet i texterna i 
sig som jag får när jag skriver dem. Text-kompositionerna skapas i en kombination av 
undermedvetet och medvetet skapande, både i innehåll och dess visuella uttryck. 

1.4.2 Övriga begrepp och mina personliga beskrivningar av dem 

Textur - För mig inte kopplat till den klassiska musikens beskrivning av ordet.  Beskriver ett 3

föremåls fysiska attribut och hur dess karaktär uppfattas vid beröring. När jag applicerar 
denna beskrivning av begreppet “textur” i en kontext av ljudande material och musik blir den 
tämligen mindre konkret eftersom ljud — en enbart auditiv upplevelse — inte kan ha en 
fysisk karaktär i sig själv. Denna mer abstrakta syn på att ge ljud en upplevd fysisk karaktär i 
språk kommer för mig främst från den känsla som ett ljud skapar när jag hör det. Exempel på 
detta är hur ett piano kan låta vassare eller rundare om det spelas med stark eller svag 
dynamik. Då förändras pianots ljudande textur vilket medför en annan känslomässig 
upplevelse hos lyssnaren. Men eftersom textur i kontexten av ljud är baserat på subjektiva 
upplevelser mer än när det gäller fysiska föremål — som att säga en sten är hård — faller då 
textur som begrepp lätt in i abstraktion. Eftersom jag kommer från en bakgrund av att skapa 
musik med denna mer abstrakta förståelse för begreppet “textur” kommer det sig naturligt för 
mig att använda det likadant även om jag nu arbetar med fysiska material som också har en 
mer konkret “textur”. Jag ger nu alltså denna abstrakta förståelsen av känslomässig karaktär 
till papper, text och ord istället för till endast ljudande klanger. 

 Wikipedia, wikipedia.org, sökord: texture (music). 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_(music) (hämtad 2022-03-27).
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Taktilitet - Känslan av fysikalitet vid användandet eller berörandet av ett föremål. När 
begreppet appliceras i allmänna musikaliska sammanhang beskriver det främst den fysiska 
känslan av användandet av ett instrument, precis som skrivmaskinen blir för mig i mitt 
textskapande. Att ett verk kan ha en medförande taktil känsla kommer ifrån den uppskattade 
idéen om hur verket är skapat. Som exempel på detta är hur mitt användande av skrivmaskin i 
mina verk medför en taktil upplevelse av tangenterna som trycks ner med ett hårt stopp då 
hamrarna slår ner på papperet och skapar det visuella intrycket av en bokstav i bläck. 

Loop - En återupprepande sekvens som börjar om från början när den avslutats. 

Kassettbandsloop - En loop skapad genom att tejpa ihop bandet ur ett kassettband så den 
repeterar sig själv efter det att första vändan är klar. 

Original - Det faktiska första och enda ‘riktiga’ exemplaren av ett verk eller grundmaterial. 

Skiss - Ett test och/eller experiment för att utforska hur ett verk kan komma att se ut. 

Format - Det generella utformandet och särskilda organiserade attribut hos en 
sammanställning. 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Material 

Instrument och verktyg: 

• Skrivmaskin 
• Projektor 
• Papper 
• Bläck 
• Kassettband 
• Utskrifter 
• Dator 
• Piano 
• Musik från mitt ambienta album 555 skrutt (…) under namnet boi june. 
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Mjukvara: 

• Adobe Photoshop - bildredigeringsprogram 
• Adobe Premiere Pro - videoredigeringsprogram 
• Propellerhead Reason - En så kallad DAW — Digital Audio Workstation — som 

används för inspelande, experimenterande, manipulerande och producerade av 
ljudande material. Effekter som används i detta program för detta arbete inkluderar 
främst Audiothing Wires (använd för att skapa mer textur i ljud som kan lätta för 
sterila för syftet) och Propellerheads Grain Sample Manipulator (använd för att dra 
ner tempot och tonarten för att få en lugnare känsla). 

1.5.2 Metod 

Min metod för att utforska dessa frågeställningar innefattar att jag skapar fyra verk där jag 
experimenterar med olika medium och material. Dessa verk kommer ha olika huvudord som 
fokusområden som anknyter till frågeställningarna för att tydliggöra varför jag valt att testa 
just dessa sätt att skapa verken på. När dessa verk skapats — oavsett om de blev färdigställda 
eller ej — kommer jag reflektera kring dess lyckade element och var det finns potential för 
utveckling. 
 Här nertill står en del idéer jag haft inför både de verk jag skapat under arbetet men 
också för vissa som ännu inte gjorts på grund av olika anledningar. 

1.5.3 Idéer för verk 

1. (BALANS, STRUKTUR, TEXT). Projektion av animerad text på fysiska papper 
hängandes på olika distanser ifrån projektorn. Ljudande material till de olika styckena som 
kommer in samtidigt som texten animeras. 

2. (BILD, KAOS). Texten kombineras med video och dess ljud. Projektion i rummet på 
papper. Text på blanka papper bredvid video. Skifta mellan vilka papper som har text och 
vilka som har video. 
 Alternativ 2. Video projiceras på vägg och papper hängandes framför väggen med text 
animationer på papper. Papper knycklade. 
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3. (TEXT, STORLEK). Text som får hänga för sig själv på papper. Stora vertikala 
papperscanvas med original fastlimmade på dem. Måla av projicering på papper för att få 
texten större på vissa delar. Text skriven mer på vertikalen istället för horisontellt. 

4. (FYSISKT, STORLEK, TEXT). Animerad text projiceras med original hängandes bredvid 
så det både går att se det färdiga texterna samt hur de skrevs på skrivmaskin. Se progressionen 
av skapandeprocessen. 

5. (FYSISKT, RUM). Användandet av rummet som helhet. Papper hängandes och sittandes 
där publik får vandra runt. Projicering? Fläktar på papper med projicerad text? 

6. (LJUD). Musik/ljud tar fokus och styr texten mer än att texten styr ljudet. Möjligen leka 
med röst i rummet, talad text. Utplacerade högtalare eller personer? 
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2. Utvecklad bakgrund 

2.1 Val av språk 
I mitt konstnärliga uttryck med text, vare sig det är musikaliskt eller litterärt, använder jag 
mig endast av det engelska språket istället för svenskan.  Detta är ett medvetet beslut men 4

också ett val som kommer från vana. 
 När jag började skriva musik med text själv — efter ett par år som ungdom i ett 
punkband med svenska texter — blev det naturligt att börja skriva på engelska då jag 
upplevde det som mer moget. Den främsta media jag tog in var på just engelska och detta 
skapade då en bild i mig att engelskan var det riktiga språket jag skulle använda om det skulle 
skattas som riktig konst. Denna idé om att det skulle finnas mindre värd konst på grund av 
dess språk är såklart ett naivt sätt att se på konst men den synen satt kvar i mig under en 
längre del av min ungdom. 
 När jag insåg hur onödigt detta sätt att se på språk var för min skapandeprocess var jag 
redan så van vid användandet av engelskan att jag byggt upp en egen koppling och förståelse 
av språket som — trots att den inte var perfekt, varken grammatiskt eller innehållsmässigt — 
upplevdes starkare än den till svenskan. Jag kände en större frihet i att uttrycka mig i ett språk 
som inte var det jag använde till vardags. Jag hade börjat läsa mer litteratur och allt jag läste 
var på engelska vilket fyllde på mitt ordförråd markant. Jag tänker heller inte undvika den 
aspekt att engelskan är förståelig över större delen av världen medan svenskan endast är 
kopplad till Sverige. Med mina tidigare aspirationer att bli hörd världen över såg jag det som 
mer eller mindre en nödvändighet att fortsätta använda engelskan. 
 Jag skulle påstå att min syn på språk mognat en hel del sedan mina tonår men 
engelskan kvarstår fortfarande som mitt val av språk oavsett om det är i syfte till mina 
textbaserade verk eller bara anteckningar för mig själv. Svenskan har hursomhelst fortfarande 
sin plats för mig i min utbildning och jag har därför ändå valt att detta arbete ska vara skrivet 
på svenska. Språk är ett verktyg att använda sig av för att antingen bli förstådd eller förstå sig 
själv och jag blir tydligare förstådd på svenska eftersom jag befinner mig i Sverige. Men när 
jag vill utveckla och utforska koncept eller idéer för mig själv känner jag att engelskan har 
större möjligheter. Det här beror främst såklart på att all litteratur och filosofi jag läser är på 
engelska och jag har därför en starkare koppling till de engelska begreppen och orden som 

 Exklusive verket varken eller & både och i detta arbete som har en svensk titel då översättningen inte förklarar 4

konceptet lika tydligt som svenskan.
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berör ämnena som jag utforskar. Jag använder därför engelskan när jag vill gå genom och 
utveckla ett abstrakt koncept med hjälp av språk. I engelskan upplever jag mig själv kunna 
vara konkret i det abstrakta medan svenskan håller mig kvar i det direkta och enkla. 

2.2 Filosofi kontra utseende - användandet av text-kompositioner 
Jag har hittills förklarat en del kring anledningen bakom det jag skapar och hur det är kopplat 
till min självutveckling som både konstnär och människa. Men jag tänkte i detta avsnitt göra 
ett försök till en klarare beskrivning och distinktion mellan att, i konstnärliga kontexter, 
utveckla filosofiska idéer och att endast fokusera på utseende och karaktär, ljudande såväl 
som visuella. 
 Som jag tidigare nämnt ligger alltid fokus när jag skapar på min upplevelse av att 
kunna få någonting ut av det jag skapar och dess process. I min musik har det främst varit i 
form av känslomässiga upplevelser vare sig när jag spelat eller lyssnat på min musik. Jag 
gjorde därför val kring musikens karaktär för att främja den känslomässiga upplevelse jag var 
ute efter i stycket. Jag kände då, även jag hade en medveten grund till varför jag gjorde dessa 
val, att mitt skapande endast kretsade kring musikens ytliga upplevelse. Jag sökte en starkare 
koppling till varför jag skulle skapa mer än att det var fint att få lyssna på det jag gjort. 
Lösningen hittade jag som sagt i text. I detta skiftet från det ljudande till text började jag 
istället utforska konstens möjligheter att tacklas med abstrakta och filosofiska koncept och 
idéer. 
 Det här är såklart inget nytt och detta sätt att handskas med abstrakta koncept kan ses i 
alla former av konst. Men i musiken har det konceptuella och intellektuella för mig endast 
verkat varit fokuserat på antingen musikens ljudande karaktär eller den känslomässiga 
upplevelsen. Problematiken jag upplever kommer inte från att det inte går att ge en filosofisk 
idé som grund till musik. Min poäng är att om det funnits ett utvecklande kring ett 
underliggande filosofiskt koncept så har det för mig försvunnit i musikens ytliga upplevelse 
när jag lyssnat på den. Då har även den filosofiska idéen blivit mindre förståelig för mig som 
lyssnare vare sig det är jag själv som gjort verket eller inte. Musik är för mig inget konkret 
sätt att handskas med dessa abstrakta och filosofiska koncept. I text har jag däremot funnit 
potential att balansera mellan att vara extremt direkt och konkret men fortfarande omfamna 
abstraktion och känslor om så är önskat. 
 För att ge ett exempel på vad jag menar — med hur abstrakt och poetisk text kan ge 
mig som skapare av texten en tydligare förståelse av dess innebörd och de koncept som den 
handskas med — riktar jag fokus på denna del ur en av mina text-kompositioner (som senare 
kom att bli en del av verk 3 i detta arbete). 
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Bild 1. textdel ur verket death is immortal 

 Denna text talar om vad det mänskliga konceptet kring vad döden innebär för oss som 
medvetna varelser och hur det är förvrängt på grund av vår syn på evighet och odödlighet. 
Texten är inspirerad och ett utvecklande av ett citat från författaren Clarice Lispector som 
lyder: “Eternity is non-being, death is immortality…”.  5

 Valet att använda mig av två rader som inte blev uppdelade med punkt eller 
kommatecken samt hur jag skrev Lispectors rad fel och sedan rätta citatet utan att skriva om 
ordet “death” var båda undermedvetna val som uppkom i improvisationen. Min mindre 
konkreta mening samt dess visuella struktur skapade två länkade idéer i samma fras istället 
för endast ena utav dem — en om hur döden är odödlig och en om hur döden är odödlighet. 
Det undermedvetna valet med att skriva på två rader skapar också, både i mig själv som 
skapare men också hos en läsare, en känsla av att det är ett osynligt frågetecken efter andra 
raden och ett kommatecken mellan raderna. Som i översättning skulle bli; “döden är odödlig, 
är odödlighet?” — vilket antyder om en fråga om odödlighet är odödlig. 
 Dessa exempel på frågor och påståenden som texten tar upp indirekt kommer antingen 
från textens visuella utformning eller dess val av språk och har endast tillkommit på grund av 
den undermedvetna improvisationen jag gjorde då jag skrev texten. Att skriva en mer konkret 
långform text kring dessa frågor hade kunnat ge mig ett liknande resultat i förståelsen kring 
innebörden men dessa idéer kom endast till mig från just valet av denna improvisatoriska 
process och det mer abstrakta resultatet som den processen genererade. Jag hade alltså 
möjligtvis aldrig utforskat dessa frågor om jag ej skrivit texten på just detta vis. Att skriva via 
undermedveten improvisation blir mer utforskande eftersom jag själv inte vet var jag kommer 
att landa. Varken under processen av skrivande men heller inte då jag läser tillbaka eftersom 
det finns möjlighet att upptäcka nya kopplingar i texten som jag inte tidigare sett. 
 Att skriva mina text-kompositioner via undermedveten improvisation leder alltså till 
att jag kan komma fram till konkreta idéer och filosofiska koncept utifrån det mer abstrakta 
material som genereras. Den visuella utformningen som skapas kan även visa nya kopplingar 
i texten som sedan leder till fler filosofiska idéer för min självutveckling som konstnär och 
människa. 

 Clarice Lispector, Near to the Wild Heart, övers. Alison Entrekin. (London: Penguin Classics, 2004) s.186.5
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3. Undersökning 

3.1 Första verket: burn in effigy 
(FYSISK, PROJEKTION, BALANS) 

 

Bild 2. burn in effigy, skrivmaskinsoriginal 
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Verk 1 var grunden till hela det här arbetet. Det började som en fråga kring vad användandet 
av projektion som medium kunde tillföra till mina visuellt utformade text-kompositioner. Jag 
ville placera text i det fysiska rummet i en större skala samt kunna använda rörelse för att 
beskriva för en publik den progression och utveckling som jag själv har upplevat i 
skrivandeprocessen. Genom denna rörelse ville jag kunna uppvisa tankegångens utveckling, 
hur en bokstav leder till en annan precis som en idé leder till nästa. Jag ville i projektionen 
även visa den kaotiska naturen som det visuella elementet i mina text-kompositioner får ifrån 
den improviserade skapandeprocessen. 
 Det började med att jag valde ut redan befintligt material i form av en text-
komposition skriven på A5 papper. Jag valde denna för dess mer konkreta separata delar som 
visades upp i det visuella. Den bestod utav sju stycken tydliga delar som tillsammans 
utformade hela kompositionen. Tanken var att hänga upp papper i varierande storlekar på 
olika distanser ifrån projektorn som skulle fyllas med dessa sju textdelar från kompositionen. 
Tanken med verket var också att jag ville hitta någon slags helhet i de olika medierna jag 
använde mig av. Det visuella, det taktila, det ljudande och rörelsen. Detta var mitt första test 
att applicera en text-komposition i det fysiska rummet via projektion, även om jag använt mig 
av film och rörelse tidigare i videoverk som jag skapat. 
 Jag hängde upp papperen som texterna skulle animeras på i trådar på tre olika 
distanser ifrån projektorn för att skapa en mer påtaglig känsla av rummets tredimensionalitet. 
Jag valde att använda mig av samma improvisationstänk som jag gör när jag skriver en text-
komposition i bestämmandet av hur papperen skulle hängas. Men efter några test flyttades 
papperen en aning för att de inte skulle överlappa och skapa oönskade skuggor. De sju 
papperen i dess upphängande skapade ett slags ofullständigt canvas från de hålrum som var 
mellan papperen. 
 De olika textdelarna animerades upp såsom jag kommer ihåg dem bli skrivna på 
skrivmaskinen med hjälp av videoredigeringsprogrammet Premiere Pro.  De olika textdelarna 6

animerades i loopar precis som jag gjort i tidigare videoverk. Grundtanken till detta är både 
att ge möjligheten till publiken att hinna läsa genom all text i verket utan att känna stress för 
att den ska försvinna men också för att skapa mer rörelse i verket. Därför valde jag att 
använda mig av loopar även denna gång. För att en text ska kunna skrivas/animeras samt läsas 
om och om igen på nytt för att få en större förståelse för vad det är som sägs utan att texten 
endast ska vara statisk efter att den har animerats in. När dessa loopar får ske samtidigt skapas 
en massa av rörelse som återspeglar upplevelse jag får som skapare när jag improviserar fram 
texterna. 

 Jag har senare hittat en lättare och snabbare sätt att animera dessa texter på i bild-redigeringsprogrammet 6

Photoshop istället. Men eftersom det här var första testet valde jag att använda Premiere Pro.
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 Dessa sju olika textanimationsloopar valde jag att animera in i en sorts dynamisk 
kurva. Där en text kommer in efter att den föregåendes första loop-vända har skrivits klart och 
påbörjats på nytt. När sedan alla sju delar är synliga skapas en massa av rörande text där 
åskådaren kan välja mellan att se helheten i dess kaotiska pulserande eller välja att läsa om 
specifika delar i texterna för att få en större förståelse av innebörden hos de olika delarna samt 
vad som sker när de kombineras. Att se text projiceras i dessa animationer lurar åskådaren att 
de tomma papperen upplevs som original. Att papperen i sig är viktigare än vad de är och att 
texten faktiskt står på dem. Även om det bara är helt blanka A4 papper. 
 När dessa animationer var klara improviserade jag fram musikaliska element till de 
olika sju textdelarna på piano. De ljudande materialet skapades utifrån vardera textdel utan 
tanke på hur helhetsstycket skulle komma att låta när delarna spelades samtidigt. Dessa 
musikaliska inslag blev, precis som textdelarna, också loopar för att cementera den 
återupprepade känslan av cirkulär progression i verket. Jag valde att hålla mig någorlunda 
inom skala eftersom orden i texterna håller ett visst sammanhängande språk. Men för att 
återskapa de ord som jag ansåg vara mindre sammanhängande med resten av språket gjorde 
jag inslag av särskilda utstickande toner och dissonanser i vissa av de ljudande looparna. Jag 
valde att manipulera dessa pianoloopar i Propellerhead Reason (min valda DAW) och 
använda mig utav Audiothing Wires för att smutsa ner ljudet och skapa en mer abstrakt och 
taktil textur i ljudet. Sedan saktade jag även ner tempot och tonarten en oktav med hjälp av 
Propellerheads Grain Sample Manipulator då jag upplevde looparna en aning snabba och 
ettriga i kombination med animationerna. 
 I detta verk valde jag att tidsmässigt ha en tydligt start och slut på verket — ett val 
som kommer ifrån min bakgrund som musikskapare. Text kan vara statisk och helt oberoende 
av tid som aspekt men i detta verk uppskattade jag den tydliga progressionen och dynamik 
som skapas när en som åskådare får följa textens komponerande från konception till 
slutförande. Det visar även tydligare den upplevelse jag som författare haft under 
improvisationsprocessen av att skriva texten. Efter att delarna har animerats in på papperen 
och fått finnas tillsammans i denna massa av text och rörelse, försvinner de en efter en och 
tillslut lämnas endast den första delen — stommen till texten — kvar att få skrivas färdigt tills 
det att den också försvinner. Varje ljudande loop följer även med dess respektive text del. 
 Verket har fått titeln burn in effigy utifrån innehållet av texten och vad den talar om för 
idéer och koncept. Eftersom texten redan var befintligt material kunde jag inte använda mig 
av att texten i sig skulle kunna förmedla budskapet av detta format. Texten talar om en idé 
som är visst frånkopplad från det medium som den visas i. Utvecklingspotential för framtida 
verk är då att komponera text som inte bara står för sig självt utan främst förmedlar idéen av 
användandet av dess format. 
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 Slutresultatet av burn in effigy fann jag som ett extremt positivt utvecklande av den 
idéen jag haft kring projektion och text i rörelse i kombination med ljudande material. Jag 
fann helheten väldigt balanserad, vilket var min förhoppning och tanke i grunden. Ingen del 
(varken det ljudande, visuella eller fysiska) blev utstickande. Jag ser det som att dessa olika 
delar av verket spelar ihop med varandra. Det enda, som jag tidigare nämnde, som skulle 
kunna förstärka förmedlingen av formatet är just innehållet i texten. Därför anser jag att burn 
in effigy blev ett lyckat experiment med projicerad text, den rumsliga texturen av fysiska 
papper hängandes i rummet och dess kombination med kopplat ljudande material. En annan 
lyckad del med detta verk är just skapandet av en falsk känsla av att tomma papper blir 
viktiga eftersom de upplevs som tillhörande till kompositionen och att texten faktiskt står på 
dem. En farhåga jag hade för användandet av projektion på detta vis var just att texten inte 
skulle upplevas taktil och verklig vilket jag nu påstår att jag motbevisat. Papperen upplevs 
som att de innehåller texten mer än att den enbart projiceras på dem. Att texten är 
komponerad på skrivmaskin och då får den icke perfekta texturen av bläcket hjälper även för 
att förtydliga den verkliga upplevelsen av texten. Om det skrevs med ett digitalt sans-serif 
typsnitt  tror jag inte den verklighetstrogna upplevelse skulle vara lika stark. Skrivmaskinen 7

är ett taktilt instrument samt en faktisk maskin och den underliggande förståelsen av detta 
faktum skapar ett förtroende (eller inbillning) i åskådaren när texten projiceras. 

 Ett typsnitt utan seriffer (förlängningar på slutet av varje drag). Typsnitt som t.ex.  Helvetica, Arial, Gill sans. 7

Wikipedia, wikipedia.org, sökord: sans-serif. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sans-serif (hämtad 2022-03-18).
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3.2 Andra verket: feathers 
(BILD, TEXT, TEXTUR, RUM) 

Bild 3. feathers, redigerat skrivmaskinsoriginal för videoverk 

Verk 2 hade som fokus att utforska användandet av projektion med film och tidigare 
videoarbeten. Syftet var inte lika mycket att skapa ett färdigt verk utan mer ett 
experimenterande av hur jag skulle kunna arbeta med kombinationen av text med bild i ett 
projektionssammanhang. 
 Jag använde mig, precis som i första verket, av tidigare bild, text och ljudmaterial. Jag 
började med att testa ha de olika mediumen mer separat. Jag hängde upp tre papper i trådar 
som jag på två utav dem projicerade filmmaterial och en av dem en tidigare skapad 
textanimering. I stunden då jag experimenterade med detta uppskattade jag inte hur de tre 
delarna upplevdes frånkopplade från varandra eftersom det var precis det jag tyckte verk 1, 
burn in effigy, lyckats med. I verk 1 uppfattades de sju olika textdelar på deras respektive 
papper som delar av en helhet. I detta första test för verk 2 då klippen projicerades på egna 
papper fann jag att mellanrummet mellan papperen blev för tydligt. Textanimationen och de 
två videoklippen stod alltså mer för sig själva och skapande inte den helheten som jag var ute 
efter. 
 Jag valde därför istället att testa att applicera ett tidigare filmverk som jag slutfört i 
detta projektionssammanhang. Detta verk, vid namnet feathers, var ett ambient musikstycke 
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som slogs ihop med statiska textstycken och klipp filmade av gamla Super 8  projektioner 8

från när min far var ung. De tre medierna var inte komponerade eller sammanställda i syfte att 
kombineras på detta vis utan det var helt enkelt ett test att se vad som händer när ljud, film 
och text går ihop i ett videoverk. 
 Jag valde alltså att testa att projicera denna video, feathers, som den var utan att ändra 
särskilt mycket i själva filmen och experimenterade istället endast med hur jag projicerade på 
vägg och papper. Jag testade att använda mig av väggen bakom de upphängda papperen i 
detta verk för att få större yta att se hela filmen på. De papper som jag hängde framför väggen 
skulle innehålla de statiska textdelarna. Jag ville testa att få en viss separation mellan text och 
bild men ändå en samhörighet i helheten. 
 Jag började med att lägga till en vit bakgrund bakom texterna för att separera 
bakgrund och förgrund tydligt men upptäckte snabbt att jag varken uppskattade separationen 
som blev eller hur det fysiska materialen gjorde det omöjligt att få projektionen att ligga 
perfekt.  Videon blev täkt av skuggor från papperen framför och blev då mer en 9

bakgrundseffekt istället för vara en lika stor del som texten. Jag valde därför att ta bort den 
vita bakgrunden bakom texten så att videon också kunde synas på papperen, vilket var mer i 
stil med hur filmverket i sig redan var. 
 Det här kändes som en utveckling av konceptet. Texten kändes kombinerad med 
videon och skapade inte för stark separation mellan dem men jag upplevde ändå att strukturen 
kändes för rigid. Jag ansåg att papperens utseende — som var raka och perfekta rektanglar, 
strikt och stilrent upphängda — inte passade ihop med videons visuella karaktär och textur. 
Kanterna på papperen skapade hårda skuggor på videon som jag tyckte tog ifrån filmens 
varma karaktär. 
 Därefter valde jag att experimentera med att knyckla ihop och sedan räta ut papperen 
för att skapa en mjukare känsla i dess fysiska närvaro. Att de inte skulle vara så platta och 
korrekta utan fick veck och bucklor. Jag började med att sätta upp dessa papper främst där 
texten projicerades på samma sätt som jag tidigare gjort. Men fann fortfarande att skuggorna 
tog över och gömde videon bakom även om skuggorna i sig inte längre var lika hårda.  Jag 10

 Ett analogt filmformat släppt 1965. Ofta tidigare använt i hemmabruk. 8

Wikipedia, wikipedia.org, sökord: super 8 film. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Super_8_film (hämtad 2022-03-18). 
Klippen användes i ‘feathers’ för dess varma textur och karaktär som skapas av den gryniga och oskarpa bilden.

 När jag projicerade vit bakgrund till textdelarna var det praktiskt taget omöjligt att placera papperen precis i 9

linje med projektionen och resulterade då i att antingen syntes denna vita bakgrunden på väggen bakom eller så 
syntes filmen på papperen. Detta skulle gå att lösa med att lägga en svart ram runt den vita bakgrunden men 
eftersom detta skulle leda till tydligare skuggor valde jag att inte göra det.

 Potentiellt att skuggorna skulle passa bättre som ett medvetet komplement till verket om skalan var större men 10

då jag inte ville testa denna aspekt just i detta verk så valde jag därför att fortsätta försöka minimera skuggorna.
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satte därför istället upp fler och fler knycklade papper tills det att väggen inte längre syntes 
och att tredimensionaliteten i verket istället fick komma från papperens veck och inte från 
kombinationen av papperen som förgrund och väggen som bakgrund. Nu var alltså hela 
projektionen fylld av dessa papper och väggen blev inte längre en del av verket. 
 Jag upplevde en större samhörighet mellan texturen i filmen med dessa papper. Här 
kände jag, precis som jag gjort tidigare i verk 1, att texten och bilden hörde hemma på just 
dessa papper. Att papperen i sig inte endast var blanka A4 papper utan blev en del av verket 
som original. I upplevelsen existerade filmen på papperen och inte endast som projektion. 
Därför kändes detta test mer lyckat än de föregående experimenten. Men eftersom jag använt 
mig av endast redan befintligt material utan någon större förändring kändes inte verket i 
helhet som ett helt klart koncept även om jag upplevde texturen och tredimensionaliteten med 
de knycklade papperen som sammanhörande. Texten kändes som att den försvann i filmen 
och vecken på papperen när det visades på det här sättet. Bilden och det fysiskt visuella tog 
större plats än textens innehåll. Behovet för texten försvann i detta mer visuella uttryck. 
Möjligtvis då att denna aspekt skulle kunna förbättras om texten var komponerad i syfte att 
projiceras i kombination med bild på just detta vis med knycklade papper. Att animera texten 
liknande som jag gjort i verk 1 skulle även kunna tydliggöra textens syfte att vara en del av 
verket. Rörelsen skulle då kunna ge texten större plats och närvaro. 
 Som slut upplevdes verket inte som ett färdigt koncept utan det fanns mycket mer 
idéer att testa. Men eftersom tanken inte var att detta verk behövde slutföras på samma sätt 
som jag hade tänkt med verk 1 var det inte ett direkt misslyckande. Tanken till detta verk var 
just att experimentera med konceptet film och text i kombination med ljud och projektion. Jag 
hamnade då i slutet att istället för att projicera film på platt vägg göra det på ihopsatta 
vecklade papper. Jag skapade då en passande skev tredimensionalitet som jag dock inte 
upplevde tillförde tillräckligt mycket för att rättfärdiga dess existens som verk eftersom att 
texten försvann i det visuella. Konceptet har potential att utvecklas till något givande om vissa 
förändringar sker men som det står just för tillfället är verket inte slutfört. 
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3.1 Tredje verket: death is immortal 
(TEXT, PAPPER, STORLEK) 
 

Bild 4. death is immortal, tre skrivmaskinsoriginal 

Verk 3 var mitt försök att utforska en mer fysisk och taktil karaktär till hur jag visar mina 
verk. Istället för att använda projektion var tanken att endast använda fysiska material och i 
den processen göra textmaterialet i en större skala. Tanken var att när dessa fysiska verk blivit 
mer slutförda skulle jag skapa något lämpligt ljudande material som komplement för att få in 
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rörelse i den auditiva miljön istället för, som i de tidigare verken, i projektionen. Jag sökte 
även att bibehålla känslan av det faktiska enda exemplaret som mina text-kompositioner har 
när jag skrivit dem på skrivmaskin. Jag ville att dessa pappersverk skulle bli original och inte 
digitala verk. 
 Jag hade nyligen blivit inspirerad av en konstnär vid namnet Nancy Spero då jag 
införskaffat boken Acts of Rebellion  som är en samling av verk från olika perioder i hennes 11

liv. Verken som jag blev mest inspirerad av var hennes stora horisontella och rektangulära 
pappers verk som inkluderade fastklistrade skrivmaskinstexter och målade illustrationer och 
fraser. Det som jag tilltalades av mycket i dessa verk var just den tredimensionella texturen 
som skapades när mindre papper med text fick bli klistrade på dessa stora avlånga 
papperscanvas. Skillnaden mellan det Spero gjort i dessa verk och det som jag ville fokusera 
på i mitt verk var just förstoringen av själva textmaterialet mer än kombinationen av 
illustrationer och skrivmaskinsoriginal. 
 Jag började med att, likt Nancy Spero, använda mig av långa rektangulära 
papperscanvas men istället för att lägga dem horisontellt ställde jag dem vertikalt. Detta 
gjorde jag för att kunna använda mig i större utsträckning av de text-kompositioner jag 
skapad där jag skrivit i vertikal riktning. 
 Tanken var att jag skulle skapa tre till fem stycken av dessa vertikala papper som 
skulle tillsammans bilda ett helhetsverk. Jag började med att digitalt i Photoshop slänga ihop 
och experimentera med befintligt material för att se vad som tilltalade mig i detta statiska 
uttryck i skillnad från de två tidigare verket i detta arbete. Photoshop-experimenterandet 
resulterade i fem digitala papper där jag testat olika sätt för hur texten kan visas. Jag lekte 
med vad som kan ligga i bakgrunden och vad som kan limmas fast på för att skapa en mer 
påtaglig taktil upplevelse. Resultatet av dessa fem papper blev jag mer eller mindre nöjd med. 
Jag uppskattade helhetsbilden när de fem kombinerades, hur texten och dess budskap 
förmedlades samt hur de olika storlekarna av texterna visar dess olika viktighet. Jag 
uppskattade även det mönster som skapas när man inte ser exakt det som står eftersom texten 
är för liten och att en åskådare då måst gå närmare verket för att kunna läsa. Men på grund av 
denna aspekt ansåg jag även att jag tappade en stor del av kärnan från mina 
skrivmaskinskompositioner och därmed även syftet med hela detta arbete. Jag upplevde även 
att utseendet hos dessa lutade mer mot det kaotiska än den balans jag tycker jag funnit när jag 
komponerar endast på skrivmaskin. Jag upplevde därför detta mer som ett nytt uttryck än en 
utveckling och utforskande av samma som jag tidigare haft. Det kändes som en ny konstform, 
närmare bildkonst än textkonst. Vilket såklart har potential att utforskas vidare men då inte 

 Tobias Burg, Astrid Ihle, Antonina Krezdorn, Elsy Lahner, Janeke Meyer Utne, Nils Ohlsen, Nancy Spero: 11

Acts of Rebellion. (Göttingen: Edition Folkwang / Steidl, 2019).
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med samma underliggande syfte att bevara min textbaserade kärna. Detta koncept skulle 
troligen frodas mer i en miljö där text främst är ett komplement till det visuella snarare än 
stommen som den är i mina text-kompositioner. 
 Därför, istället för att fysiskt faktisk utfärda dessa fem digitala test, valde jag att göra 
tre stycken nya vertikala original på skrivmaskin som kom att få namnet death is immortal.  12

Dessa var komponerade utifrån delar av redan befintligt material samt nyskrivet för att 
sammanföra det olika delarna till en helhet. Detta gjorde att de tre kompositionerna hängde 
ihop redan i textens innehåll vilket jag tänkte skulle ge en mer sammanhängande helhet när de 
sedan slogs ihop. Dessa original gjorde jag i syfte för att gå tillbaka mer till kärnan av mitt 
textkonstnärskap. Men för att fortfarande utforska vad som sker om det appliceras i större 
skala gjorde jag dem skalenligt mindre med tanken att sedan förstora dem via utskrifter. 
Största skillnaden mellan dessa tre original och de fem digitala test var främst att det endast 
var komponerade, precis som mina tidigare text-kompositioner, med skrivmaskin och därför 
endast hade ett typsnitt och en storlek på det typsnittet i alla olika delar. 
 Jag fann detta direkt mer kopplat till mitt tidigare uttryck med text eftersom det till 
stor del var exakt samma sak och process som jag tidigare använt. Tanken var fortfarande att 
använda mig av stora vertikala paper som canvas och helt enkelt förstora dessa original. De 
stora papperen hade jag tidigare bestämt mig för att vara i storlek på ca 235cm x 45cm och 
hade då gjort originalen i en mindre skala på ca 29,7cm x 5,9cm. Originalen skannades in och 
som första test för att se hur detta skulle kunna se ut i den skala jag tänkt började jag med att 
projicera ett av de tre originalen på ett av dessa stora papperscanvas. Dock på grund av 
storleken på papperet samt rummet jag befann mig i kunde jag inte se hela originalet i ett svep 
utan fick välja att se delar för sig. Jag bestämde mig då för att börja med att testa kalkylera av 
en del utav originalet på papperet. Detta för att få en tydligare känsla för hur texten skulle 
upplevas om den stod direkt på papperet istället för att bli fastlimmade som i Nancy Speros 
verk. Som jag nämnde had hon också använt sig av målad text vilket var det jag mer eller 
mindre tänkte replikera. Att kalkylera av projektionerna och sedan måla och fylla i dem med 
antingen bläck eller målarfärg. 
 Jag märkte under processen av att kalkylera den första delen av det första originalet att 
detta arbete skulle ta mycket längre tid än väntat om slutfört med alla tre originalen. Jag blev 
nöjd med hur texten såg ut när den var kalkylerad men eftersom jag var ute efter att se ett test 
på hur helheten skulle se ut så valde jag att inte börja färglägga texten då. Jag valde istället för 
att börja med att gå tillbaka in i datorn och förstora originalen i Photoshop. Detta för att enkelt 
kunna skriva ut dem med min skrivare på ett flertal A4 papper som jag sedan kunde limma 

 Ett namn som jag nämnde på sidan 15 var inspirerat av författaren Clarice Lispector.12
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ihop på de större papperen. Detta gjorde arbetet lättare att kunna se hur helheten skulle se ut 
om jag så skulle välja att måla hela papperen. Jag ville också se om utskrifterna skulle kunna 
fungera som medium istället för att kalkylera. 
 Under denna process av att skriva ut och klistra fast dessa A4 papper märkte jag hur 
jag inte uppskattade den kantiga karaktären i det utskrivna materialet. Det gick tydligt att se 
var ett papper slutade och ett annat började samt hur den genuina känslan av 
skrivmaskinsskrift hade försvunnit i den digitala processen. Att skriva ut texten på detta vis 
gjorde den mer påtagligt digital och det syntes tydligt i dess textur. Det var inte längre ett 
taktilt medium utan en digital utskrift. Jag såg även hur jag, i detta limmade, fastnade i 
papperskonst och hade då återigen tappat kärnan av min textkonst. Till skillnad från det som 
jag projicerat i verk 1 som jag upplevde hörde hemma på papperet så ansåg jag, även om 
texten på dessa utskrifter rent praktiskt faktiskt var på papperen, att det upplevdes mer fejk. 
 Tankarna leddes då vidare till att antingen anlita en firma som skulle kunna printa ut 
dessa stora papper i helhet eller att fortsätta med att kalkylera och måla av projiceringar. 
Möjlighet ett, att printa ut stora papper, kändes som om det skulle ta ifrån känslan av 
originaliteten i verken. Jag tyckte att det skulle upplevas mer som massproducerade posters 
istället för ett enstaka exemplar även om det endast skulle finnas en just eftersom det skulle gå 
enkelt att skriva ut en ny. Det som då istället tilltalade mig med att kalkylera och måla var just 
det att det skulle bli ett original och det skulle bli det enda som existerade. Men för att slutföra 
detta på en nivå av kvalitet som jag ville uppnå visste jag att mer tid än jag hade att lägga ner 
skulle behövas. Detta är ett potentiellt verk för framtiden att vidareutveckla och sammanställa 
dessa tre pappersverk eftersom jag inte hade tid att utföra det i detta arbete. Jag gjorde istället 
en kompromiss och testade samma koncept fast där mindre tid krävdes för att få ett resultat att 
reflektera kring. 
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3.1.1 Tredje verket: varken eller & både och 

(SYMBOLER, STORLEK, PAPPER) 

Bild 5. varken eller & både och, del av skrivmaskinsoriginal 
  
Istället för att lägga ner den tiden på att färdigställa de tre originalen för death is immortal 
men för att ändå testa idéen med att färglägga kalkylerad text skapade jag ett verk vid namnet 
varken eller & både och. Ett verk mindre ämnat för att bibehålla textkärnan i mina text-
kompositioner utan mer som ett sorts översättande av den kärnan i användandet av symboler 
istället för bokstäver. Dessa symboler skulle beskriva olika delar ur den filosofiska idéen om 
hur motsatser är lika och hur begreppen “varken eller” är detsamma som “både och” i 
kontexten av verklighetens tomhet. Dessa symboler kom att bli “(  )”, för att beskriva varken 
eller, samt “&”, för att beskriva både och. Jag placerade ut 15 stycken av vardera symbol i 
varsin kvadrat i ett slags rutmönster som jag sedan slog ihop så att vissa av ‘&’ symbolerna 
hamnade inom parenteserna i “(  )” symbolen. Detta för att beskriva omfamnandet av “både 
och” som finns i “varken eller”. Dessa tre kvadrater — en med “&”, en med “(  )” och en med 
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kombinationen av båda symbolerna — placerades ut i en större kvadrat med en tom kvadrat 
för att i helhetskompositionen också beskriva begreppet “både och & varken eller”. 
 Detta verk upplevde jag tangerade den känslan jag nämnde tidigare med testen i 
photoshop med hur det liknade mer bildkonst än textkonst. Men eftersom detta var tanken i 
detta experiment, att mer leva under benämningen “konkret poesi”, upplevdes det inte som ett 
drag i fel riktning utan mer som ett lyckat försök. Jag förstår att dessa symboler inte är 
beskrivande för en åskådare på samma vis som jag anser mina text-kompositioner vara men 
eftersom det inte heller var poängen ser jag det som ett fulländat test. Tanken var att bibehålla 
kärnan i mitt textskapande och inte upprätthålla en potentiell åskådares förståelse. Detta 
skulle jag påstå är precis vad jag gjort då jag endast bytt ut bokstäver mot symboler men att 
kärnan av den underliggande konkretiseringen av den abstrakta och filosofiska tanken 
fortfarande finns kvar. 
 Hursomhelst, för att testa detta verk i verklig skala så projicerade jag och kalkylerade 
av kvadraten med båda symbolerna på precis samma sätt som jag gjorde i det tidigare 
experimentet för death is immortal och färglade sedan med kalligrafipenna och bläck. 
Resultatet av den bild som skapades med dessa symboler av bläck anser jag vara ett fungerade 
koncept för att få verket att bli ett original på samma gång som det har den fysiska texturen 
som jag söker i denna överföring. Det största problemet med nivån av kvalitet i detta test var 
min okunskap kring måleri och jag ansåg därför att symbolerna tenderade att vara lite för 
olika i slutresultatet. En framtida utveckling på detta skulle vara att arbeta med stämplar för 
att kunna göra processen snabbare och på samma gång göra varje symbol eller bokstav mer 
lik alla andra som har samma karaktär. Precis som en stor skrivmaskin där jag är maskinen 
och stämplarna blir hamrarna. Detta har potential att jag snabbt skulle kunna slutföra ‘death is 
immortal’ med ett helt alfabet av stämplar. Jag skulle då även kunna göra ett original på 
skrivmaskin och direkt kunna göra om det i större skala. Jag färdigställde inte heller resten av 
kvadraterna för verket varken eller & både och på grund av hur olika symbolerna såg ut när 
jag själv målade dem. 
 Då detta verk redan hade tagit upp mycket mer tid än de tidigare andra två i detta 
arbete valde jag att sätta punkt här och fortsätta med nästa verk. Jag såg det inte som ett 
misslyckande att slutföra eftersom jag fortfarande har originalen kvar samt även många idéer 
om hur jag kan utveckla konceptet. Jag började heller aldrig jobba med något lämpligt 
ljudande material eftersom jag inte slutförde något av dess verk. 
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3.1 Fjärde verket: (a(nother) me. 
(SAMMANFLÄTAT FORMAT, PROJEKTION OCH FYSISKT, PROGRESSION OCH 
PROCESS) 

Bild 6. Text 1, första dagens text, ur (a(nother) me., skrivmaskinsoriginal 

Verk 4, sista för detta arbete, var ett experiment i att kombinera projicerad text i rörelse med 
fysiskt skrivna skrivmaskinsoriginal. Tanken var att likna en slags kombination av verk 1 med 
verk 3 samt också ett sammanflätande av mina tidigare papperstext-kompositioner med mina 
nya projektionsverk. Jag hade under arbetandet med verk 3 funnit tillbaka till ett uppskattande 
av text som faktiskt står på papper. Det tillsammans med min förkärlek till verk vars process 
för mig som skapare får pågå kontinuerligt under en längre tid skapande idéen för detta verk. 
Det här är också det enda verket som jag skapade helt nytt material till i det här arbetet. En 
annan idé jag ville testa med verk 4 var att göra det utan en tydligt start och slut. Min tanke 
var att detta verk skulle kunna sättas upp i en potentiell konstutställning och att en åskådare 
inte behövde se hela verket för att kunna förstå vad som sker. Jag ville alltså komma ifrån det 
mer dramaturgiska berättandet med ett start och slut som jag haft både i verk 1 och verk 2. Jag 
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ville att en publik skulle kunna komma och gå som de ville och titta så länge eller så kort tid 
som de kände för. 
 Grundmaterialets arbete började med att jag improviserade fram en kortare text-
komposition med skrivmaskin på ett A5 papper samtidigt som jag lyssnade på en nersaktad 
kassettbandsloop på en bärbar bandspelare. När denna första text blev slutförd vände jag den 
upp och ner och la undan den i min bokhylla. Dagen därpå, lyssnandes på samma 
kassettbandsloop, satte jag mig med skrivmaskinen igen och på ett A5 papper försökte 
återskapa den text-komposition som jag skrivit dagen innan. När även denna var klar så la jag 
också undan den i hög på den som skrivits dagen innan och så fortsatte arbetet tills det att jag 
skrivit totalt 55 stycken text-kompositioner. Den specifika kassettbandsloopen var främst vald 
för att den redan låg i kassettbandspelaren och inte hade använts till något annat arbete. Men 
tanken med att ens använda ett ljudande stycke att lyssna på samtidigt som jag skrev text-
kompositionerna kom dels ifrån den generella idéen om hur musik kan förstärka ens förmåga 
att minnas  samt att ha ljudande material som är kopplat till verket redan från start. 13

 Varje komposition var alltså grundat i att försöka återskapa samt förändra medvetet 
den text som skrivits den föregående dagen. Tanken med arbetet var att hålla kvar i kärnan 
från den första texten men utveckla medvetet samt glömma bort delar ofrivilligt under 
processen. Innehållet i texterna bearbetade även denna arbetsprocess i ett slags poetiskt 
narrativ där jaget i texten är en karaktär av texten själv som talar om hur den är fast i ett 
konstant återskapande och föränderlig o-förändring. Texten talar om hur jaget fortsatte ske på 
nytt igen gång på gång i sökandet efter ett slut, på den meningen som kommer få den att tippa 
över och bli komplett. 
 Texten kom att utvecklas ganska markant under dessa dagar och många nya element 
tillfördes. Trots att det tillkom mer och mer text och dess visuella placering blev mer 
invecklad kom jag ändå ihåg mer tydligt hur texten dagen innan sett ut i jämförelse med de 
första dagarna. Under ca dag 17 märkte jag hur jag kunde återskapa ganska exakt hur texten 
såg ut den föregående dagen och gjorde därför fler medvetna val för att uppdatera och 
utforska texten mer på nytt. I detta, i större utsträckning medvetna förändrande, försvann då 
elementet av nästan perfekt ihågkommande eftersom varje dag blev texten svårare att komma 
ihåg. Då uppstod en balans mellan att kunna återskapa så gott det går, utveckla idéer 
utförligare samt ta bort aspekter som inte längre kändes intressanta. När jag skrivit ca 45 
kompositioner började jag känna hur jag utforskat de flesta idéer kring detta koncept som jag 
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fann av intresse och bestämde mig för att skala av delar som inte längre behövdes. Det blev 
alltså mindre och mindre text för varje dag som gick tills det att jag ansåg mig uppnått en 
punkt där om jag tog bort mer skulle jag tappa viktiga element i den bakomliggande 
konceptuella idéen. Jag valde därför att säga att det fick bli den sista texten i verket. Jag hade 
då komponerat 55 stycket text-kompositioner via ett slags sammanförande av min vanliga 
improvisation och föränderlig struktur med mer bestämda element och idéer från den första 
texten samt processen av skrivandet i sig. Inte förens den sista texten var klar tittade jag 
tillbaka på de texter som jag tidigare skrivit under denna process. 
 Dessa 55 originalen skannades in och animerades på det sättet som jag skrev dem på 
skrivmaskinen (så gott som jag kunde komma ihåg). Inför denna process att animera upp 
dessa texter letade jag efter ett enklare och snabbare sätt att göra det på eftersom det tagit 
mycket lång tid att göra det i Premiere Pro till verk 1. Till verk 1 var det bara en text som 
delades i sju delar och nu hade jag som sagt 55 stycken texter framför mig att slutföra. Jag 
kom då fram till att istället för att göra videofiler av dessa animeringar så skulle jag göra gif-
filer i Photoshop. Resultatet av gif-filerna kom att bli nästan lika bra som videofilerna i 
Premiere Pro men det viktigaste var såklart att istället för att hela arbetet skulle tagit mig 
månader så tog det endast ca en vecka att slutföra. 
 Jag lade ihop dessa gif-filer i en lång loop på ca 45 minuter där när en text skrivits 
klart och synts i ett några sekunder så gick den vidare till nästa dagens text och så vidare. Jag 
valde att göra en loop av detta så att när den sista texten skrivits klart går videon tillbaka till 
den första texten istället för att sluta. Detta både för att få fram den oändliga och konstanta 
upplevelsen som textens innehåll pratar om men också för att göra verket mer passande i en 
utställningsmiljö. Tanken var då att en åskådare skulle kunna komma in i vilket skede som 
helst i loopen och se så mycket den än vill utan att missa något. En åskådare skulle se 
progressionens förlopp mer än verkets hela förlopp. Till denna filmloop la jag även till den 
kassettbandsloop som jag använt mig av när jag skrev texterna. Det ljudande materialet var 
då, precis som textmaterialet, mycket mer kopplat till verket och dess format än vad de tre 
första verken i detta arbete var. 
 Denna loop valde jag att projicera i storlek ca 80cm x 108cm på en vägg vänd 90 
grader från där jag satt upp kopior av de 55 skrivmaskinstexterna. De 55 texterna satte jag upp 
i ett rutmönster på 6 x 10.  Till detta spelades då även kassettbandsloopen som jag skrivit till. 14

En åskådare kan då inte bara se verkets helhet genom att titta på de 55 pappersoriginalen på 
väggen utan även se progressionen av dess skapande i projektionen och hamna in i min sits 
som skapare när de hör det ljudande material som jag lyssnat på. 

 Vilket jag under akten att hänga upp kom på att jag borde valt 5 x 11 istället eftersom att nu blev en rad endast 14

halvfylld.
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 Verk 4, som fått namnet (a(nother) me. från en del ur texten, skulle jag påstå blev det 
mest utförligt lyckade verket i hela detta arbete. En stor del till detta lyckade resultat kommer 
troligen från det faktum att materialet jag använt mig av var skapat i syfte att användas till just 
detta format och kändes därför mer självklart att det visades på det sättet mer än de andra 
verken. En annan aspekt är även hur alla mina uttryck — projicerade text i rörelse, fysiska 
skrivmaskinsoriginal, ljudande kassettbandsloopar och rummets tredimensionalitet — kom in 
och skapade en balans med varandra i verkets helhet. Utöver det blev också aspekten kring 
hur en åskådare tydligare kommer in i min roll som skapare mycket mer påtaglig. Detta leder 
till att åskådare har större potential att få en koppling till mina avsikter och val samt textens 
innehåll och betydelse. Publiken får uppleva progressionen att skriva verket själv precis som 
jag gjort och får då en inblick i min syn. Slutligen uppskattade jag också mycket den innebörd 
som textens innehåll talar om både från ett filosofiskt perspektiv men också dess koppling till 
det medium och format som texten visas i. 

Bild 7. Text 55, sista dagens text, ur (a(nother) me., skrivmaskinsoriginal 
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4. Slutdiskussion 

4.1 Reflektion 
Stor del av detta arbete har med själva reflektionen av varje verk att göra mer än bara dess 
utförande. Jag tänkte här ta upp några viktiga punkter kring varje verk samt idéer om hur jag 
kan ta vidare dessa koncept. 

4.1.1 Verk 1: burn in effigy 

• Lyckat helhetsresultat utifrån de huvudområden som var tänkt att utforskas. 
• Tydlig balans mellan det visuella, det ljudande och rummet. 
• Det fungerar att placera redan befintligt material i detta format men för att styrka 

samhörigheten kring textens innehåll och hur den visas skulle det vara fördelaktigt 
om texten komponerades för detta visuella syfte. 

• Den kaotiska rörelsen och massan av text blir ett ytterligare tillägg till det visuella 
uttrycket. 

• Animerad text leder åskådaren in i textens progression och dess uppkomst vilket 
tydligare visar avsikten från mig som skapare i min kompositionsprocess. 

• Att ha flertal textloopar igång samtidigt gör det möjligt för åskådaren att välja var 
den tittar och läser. 

4.1.2 Verk 2: feathers 

• Video som kombineras med statisk text på samma plan skapar en platt upplevelse. 
• Video som visas separerat från text skapar en stor frånkoppling mellan uttrycken och 

grund materialet bör därför skapas med detta i åtanke. 
• Knycklat papper skapar en intressant och skev bild av det som projiceras på dem. 
• Inte färdigställt och för att uppnå detta skulle materialet nog behövts skapas i syfte 

för detta format. 
• Videoklippens abstrakta textur bör gå hand i hand med de fysiska papperens textur. 
• Statisk text till rörande bild väcker inte samma intresse som animerad text utan bild. 
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4.1.3 Verk 3: death is immortal 

• Utskrivet material kan upplevas som digitalt trots att det är fysiska och tappar då den 
taktila karaktären från skrivmaskinen. 

• Hopklistrade utskrifter fungerar som skiss men inte för att skapa ett original om 
förstorat på detta vis. 

• Projicerad text känns mer fysisk än utskrivet material. 
• Text i större skala får även större plats i rummet. 
• Kalkylering av projektion har potential. 

4.1.4 Verk 3: varken eller & både och 

• När jag målar med bläck — med min nuvarande kompetensnivå — sänks kvaliteten 
på texten som jag söker. 

• Bokstäver och symboler av samma karaktär som målas för hand — med min 
kompetensnivå — kommer oundvikligen att skilja sig från varandra. 

• Stämplar har potential att efterlikna användandet av skrivmaskin i appliceringen av 
en större skala. 

• Symboler kan förmedla min underliggande text kärna om tillräckligt förarbete sker. 
• Symboler gör att verket närmar sig bildkonst och konkret poesi men om så är 

avsikten — och det filosofiska konceptet kan hållas kvar i denna överföring — kan 
verket ändå uppehålla den konstnärliga nivån jag söker. 

4.1.5 Verk 4: (a(nother) me. 

• Det är möjligt att slå samman dessa olika medium i ett format som fortfarande håller 
en stark balans i dess uttryck. 

• Att få ta del av min skrivandeprocess och progression i verket ger en tydligare 
koppling till verkets innebörd. 

• Det finns sätt att skapa verk med detta format som kan utspelas utan tydligt början 
och slut. 

• En åskådare får gärna välja var den tittar och hur mycket tid den vill lägga ner för att 
ta del av verket. 

• Det ljudande materialet i ett verk har potential att leda åskådaren in i 
skapandeprocessen om så är avsiktligt valt från början. 
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• Att få se många små text-kompositioner uppsatta tillsammans med projektion kan 
skapa ett större intresse för läsaren att ta del av materialet. 

• Ett verk med projektion på papper behöver inte hänga mitt i ett rum för att ändå 
använda sig av rummets tredimensionalitet. 

4.2 Besvara frågeställningar 
• På vilka specifika sätt förändras min förståelse av den skrivna texten när den 

kombineras med andra medium? 

• Vad gör det ljudande materialet med min upplevelse av texten? 

• Vad gör rummet och tredimensionalitet med min känsla av att läsa mina texter? 

• Hur förändras mitt förhållande till tid i ett verk när jag placerar text i det fysiska 
rummet? 

Jag upplever en stark kontrast mellan att läsa texterna i de olika sammanhangen i dessa verk 
med hur jag tidigare upplevt dem i deras ursprung som A4 och A5 papper. Den största 
aspekten som förändrar ens möjlighet som åskådare att förstå texten är den tid som den får 
äga rum i. 
 Ett skrivmaskinsoriginal på ett A5 papper ger läsaren praktiskt taget nästan oändligt 
med tid för att läsa, läsa om, förstå och koppla texten till dess mening. Men trots denna 
potential till oändligt med tid så väcks inte samma intresse till just varför läsaren skulle vilja 
lägga ner den tiden till skillnad från dessa verk med projektion. Rörelsen i animationerna och 
det ljudande komplementen tillför möjligheten att skapa uppmärksamheten hos en åskådare 
som ett enkelt papper med text inte kan. Att få följa textens progression i animationerna leder 
åskådaren vidare och har då större chans att bibehålla intresset längre än statisk text. Sedan att 
göra texten betydligt större i rummet, där den faktiskt får ta upp plats och vara i vägen, skapar 
en tydligare känsla av att texten betyder något, att den har något viktigt att säga. Att 
fortfarande använda mig av fysiska material som jag projicerar på håller jag också kvar i 
upplevelsen av att texten är verklig och faktiskt närvarande istället för att de endast visas på 
en bildskärm. Jag kommer då ifrån känslan av det digitala trots att det är en digital projektion. 
 Alla dessa aspekter skapar intresse och uppmärksamhet i åskådaren vilket i sin tur har 
stor potential att göra så att den väljer att läsa klart och då tänka vidare kring vad textens 
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innehåll förmedlar. Såklart inte nödvändigtvis att detta leder till att åskådaren förstår min 
avsikt med verket men att den har större möjlighet att skapa sin egna förståelse och idé om de 
koncept som tas upp. 

4.3 Fortsatt forskning och utvecklingspotential 
Jag har många idéer om hur jag kan utveckla dessa koncept vidare. Den främsta aspekten är 
såklart det som jag utforskade i verk 4, att skapa själva textmaterialet i syfte för att visas i det 
format som det senare uppvisas i. 
 Jag tänker sedan även att jag vill på något vis slutföra verk 3, death is immortal, med 
hjälp av stämplar och sedan potentiellt kombinera dessa stora papper med en ljudande miljö 
för dem att existera i. Detta för att väcka större intresse och auditivt visa den betydelse som 
redan finns i textens innehåll. 
 Verk 2 ser jag fortfarande ha potential men jag tror nu det som behöver tydligare 
komma fram är tredimensionaliteten i rummet. Utöver det såklart att om filmmaterialet var 
producerat i syfte att visas i detta format — med antingen knycklade papper eller dylikt — 
skulle det passa bättre in att visas just så. 
 I tillbaka tittandet på det material som skapats ser jag även fler idéer om vad som kan 
användas. Till exempel att första testet i verk 2 — där video projicerades separat från text med 
den svarta bakgrund en mellan delarna i frånvaron av papper — om utvecklat skulle kunna 
användas till något i framtiden. 

4.4 Slutord 
Jag upplever att detta arbete att överföra min textkärna in i det fysiska rummet har skapat en 
ännu större förståelse för mig själv om hur jag skapar, varför jag gör det men också såklart 
hur jag kan gå tillväga med mitt uttryck i framtiden. Jag anser mig själv hittat en stark 
utveckling på hur jag väljer att uttrycka mig via text och vad för typ av konstformer och 
format jag kan använda mig av för att förmedla det ännu tydligare. Att använda mig av just 
projektion som medium har känts som ett naturligt steg i min konstnärliga process och jag 
upplever mig nu därför ha ett mer konkret eget sätt att visa mina texter på. Den storlek jag nu 
kan visa mina text kompositioner på — istället för endast på små A5 eller A4 papper — för 
med sig en känsla av närvaro i rummet och skapar ett annat sätt för en åskådare att uppleva 
mina texter på. Jag ser detta arbete som ett lyckat utvecklande av var jag stod innan dess 
påbörjade. Både med nya idéer om hur jag ska gå vidare i framtiden men också med en större 
förståelse för vad mitt textskapande har för potential. 
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5.3 Bilagor 

Bilaga 1. Videoexempel av burn in effigy 
Bilaga 2. Videoexempel av feathers 
Bilaga 3. Bildexempel av death is immortal 
Bilaga 4. Bildexempel av varken eller & både och 
Bilaga 5. Videoexempel av (a(nother) me.
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