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Sammanfattning
Detta examensarbete är en undersökning i kommunikation genom 
konst och design. Det är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt 
vars syfte är att skapa en diskussion kring ett fortfarande tabubelagt 
ämne. Genom ett gestaltande arbete i textila material undersöks hur 
vi på ett kreativt sätt kan bidra till samhällsdebatten runt övervikt och 
fetma. 

Projektet resulterade i två textila verk som gestaltar den nya svenska 
kroppen. En textil skulptur i form av en överviktig dalahäst och en 
folkdräkt för den nya svenska kroppen. I vår gestaltning använder vi 
oss av dalahästen och folkdräkten som symboler för svensken. Ett 
performance genomfördes då hästen placerades i offentlig miljö för 
att undersöka hur och vad dalahästen förmedlade. 
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Inledning
Som designer finner jag det intressant att fundera över min plats och 
min roll i samhället. För mig är det viktigt att kommunicera med min 
omgivning och med det textila materialet som alfabet förmedlar jag 
mina budskap. Genom detta gestaltande arbete undersöker jag hur jag 
som textildesigner kan bidra till samhällsdebatten kring övervikt och 
fetma. 

I mitt kandidatarbete samarbetar jag med Anna Hedström som 
studerar på institutionen för textil på Konstfack. Vi vill genom vårt 
samarbete arbeta gränsöverskridande och undersöka förhållandet 
mellan konst och design. Är det möjligt att designa för konst? 

”Nothing taste as good as skinny feels” lär supermodellen Kate Moss 
ha hävdat i höstas. Debatten rasade ännu en gång över modeindustrins 
ohälsosamma ideal och hur dessa ideal leder till ätstörningar och 
människors osunda relation till mat. I kontrast till detta blir vi mer och 
mer överviktiga. Om modeindustrin formar våra kroppar hur kommer 
det då sig att fetma blivit en folksjukdom? Med denna frågeställning 
i bakhuvudet inleder jag mitt kandidatarbete om den nya svenska 
kroppen, en kropp som sväller. 

Gemensamma kvällsmål och hemlagad mat har blivit sällsynta i de 
svenska hemmen och snabbmat och halvfabrikat har blivit en naturlig 
del av vår matkultur. En kultur som bidrar till en genomsnittlig 
viktökning hos det svenska folket. I dett kandidatarbete vill jag, 
tillsammans med Anna Hedström, gestalta denna förändring. 



inom mat och medicin, WHO och livsmedelsverket. Målet är att få en 
uppfattning över hur man diskuterar övervikt och fetma medialt. Vi 
inser att det finns otroligt mycket mer information om ämnet men vi 
väljer att fokusera på dessa källor för att skapa vår bild av ämnet. Vi 
gör en sammanställning av det researchmaterial som ligger till grund 
för vår gestaltning men i denna rapport ligger fokus på processen för 
vårt gemensamma gestaltande arbete. 

Vi delar upp arbetet genom att ansvara för olika moment. Detta för 
att kunna ta egna beslut inom respektive ansvarsområde och för att 
snabbare komma vidare i processen. 

Anna – form och praktisk organisation

Emmelina – ytor och textila material

Metod
•	 Research kring fetma nationellt och internationellt. 

•	 Research kring design och konst som kommunikation. 

•	 Utveckling av koncept/idé.

•	 Förverkliga idén genom design av material, form, plagg etc.

•	 Utformning och genomförande av performance.

Syfte
Syftet med arbetet är att belysa samhällsproblematiken runt matkultur 
och viktökning. Genom vår gestaltning vill vi på ett kreativt sätt 
illustrera valt ämne med textila material.

Ämne
Ämnet för examensarbetet är kroppens förändring, mer specifikt; 
viktökning genom förändrade matvanor. Huvudfrågan som arbetet 
kommer att behandla är hur ohälsosam mat såsom snabbmat, mat 
av halvfabrikat och energirika produkter förändrar vår kropp, och 
huruvida denna utveckling leder till en acceptans av den överviktiga 
kroppen och i förlängningen till ett nytt kroppsideal. 

Mål
Vi vill ta vår gestaltning ”ut på gatan” så att många kan ta dela av den. 
Vårt syfte är att nå allmänheten och på så sätt skapa en diskussion 
kring ett fortfarande tabubelagt ämne. 

Avgränsningar
Människors viktökning är ett globalt fenomen men i detta arbete 
väljer vi att fokusera på situationen i Sverige. 

Vi har studerat material såsom dagspress samt tidskrifter om hälsa, 
mat och medicin. Vi har tagit del av ett brett urval redogörelser av 
forskningsresultat, publicerade av svenska folkhälsoinstitutet, forskare 
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Bakgrund

Fetma
På livsmedelsverkets hemsida beskrivs Sveriges situation så här;

”I dag är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla 
kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. Förutom att många 
upplever sin vikt som ett problem som har med utseendet att göra kan 
även fetma öka risken för att man ska drabbas av olika sjukdomar.” 
(www.livsmedelsverket.se) 2010-02-07

Fetma är ett växande problem och övervikt drabbar olika åldrar och 
samhällsgrupper på olika vis. Ju mer vi sökte efter de bakomliggande 
orsakerna desto mer komplext och invecklat blev begreppet fetma. 
För att motverka och förändra denna negativa trend tror vi att det 
krävs omfattande ämneskunskap och djup probleminsikt. 

Vårt gestaltande arbete är inte någon lösning utan ska ses som en 
kommentar på denna utveckling, vi vill på ett kreativt och lättsamt 
sätt spegla Sveriges situation. På så sätt vill vi väcka ett intresse hos 
människor som får dem att reflektera över sina egna vanor, varför 
utvecklingen ser ut som den gör och vad vi gemensamt kan göra för 
att vända denna negativa trend.

Moodboard
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Kommunikation
Eftersom kommunikation är kärnan och drivkraften i vårt gestaltande 
arbete undersöker vi hur man på olika sätt kan kommunicera ett 
budskap. Vi tittar mycket på reklam, i synnerhet ”antireklam” det vill 
säga en negativ reklam ofta riktad för att förmedla vad som är dåligt 
med ett varumärke eller ett fenomen. Genom att googla ”anti obesity” 
och ”anti smoking” får man snabbt en uppfattning om denna typ av 
kommunikation. 

Vi undersöker också hur budskap kommuniceras genom konst. Tracey 
Emin är en av konstnärerna vars verk vi tittat närmare på. Hennes verk 
domineras av berättande som ofta handlar om intima händelser och 
upplevelser.  I verken ”Everyone I Have Ever Slept with 1963-1995” 
från 1995 och ”Helter Fucking Skelter” från 2010 använder Emin text 
som applikationer i textila verk. Text är återkommande i Emins konst 
som tar sig många olika uttrycksformer såsom handarbete, skulptur, 
teckning, video, installation, fotografi och måleri. 

En annan konstnär som inspirerat oss är den amerikanska 
skulptören Tom Friedman. Med vardagsmaterial såsom sockerbitar 
och förpackningar skapar han konceptuella skulpturer. Genom 
att förvandla vardagliga objekt till något nytt väcker Friedman 
associationer hos betraktaren. Speciellt inspirerande är verket från 
1999 utan titel där Friedman skapat en mänsklig gestalt konstruerad 
av sockerbitar.

Utdrag ur arbetsdagbok
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Process
Vi valde utifrån vårt researchmaterial att gestalta den nya svenska 
kroppen. I vår gestaltning använder vi oss av dalahästen och 
folkdräkten som symboler för svensken och den nya svenska 
kroppen. Vi ska bygga en stor överviktig dalahäst och sedan 
placera denna i en offentlig miljö, gärna utomhus där vi kommer 
i kontakt med många förbipasserande. Vi väljer dalahästen för att 
den har en karakteristisk form och genom att förändra denna form 
hoppas vi fånga betraktarens intresse. Med hästen vill vi flytta 
fokus från människan och därigenom undvika och minska risken att 
gestaltningen upplevs stötande och som ett personligt påhopp. Vi vill 
inte peka ut överviktiga människor som en grupp utan påvisa fetma 
som ett samhällsproblem. 

Vi ämnar även formge folkdräkten för den nya svenska kroppen. 
Folkdräkten ska representera tradition och ursprung men anpassas 
för den nya kroppen, en kropp som sväller. Dräkten ska kunna växa 
och expandera i takt med viktuppgång. 

Den överviktiga dalahästen

Idé/koncept
Hästen ska ses i en stor, öppen miljö och vi fokuserar därför på 
tydlighet. Betraktaren ska inte kunna passera hästen utan att uppfatta 
den nya formen och för att understryka vad hästen symboliserar väljer 
vi att klä hästen i ett tyg med text som mönsterbild. Den text vi väljer 
är baserad på vår teoretiska research. Vi anser att form i kombination 

med text i detta fall blir det slagkraftigaste och rakaste sättet att 
gestalta det valda ämnet. 

Hästens form ska uppfattas som rolig och lekfull och därför locka 
betraktaren att gå närmare och därmed läsa den mer provocerande 
texten som behandlar det allvarliga ämnet. 

Form
För att hästen ska kunna fraktas runt vill vi inte göra den för tung. 
Stommen tillverkas av frigolit och nedre delen av benen är avtagbara 
för att hästen lättare ska kunna förflyttas. I fotdelen gjuter vi in 
tyngder för att den ska stå stadigt om det blåser utomhus. För att få 
fram en mjukare form runt frigoliten byggs valkar av kallskum. Det 
är viktigt att skapa är en känsla av tyngd i valkarna så att kroppen 
inte känns uppblåst. 
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Bottentyg

Bottentyget stickas stretchigt så vi kan använda trikåns egenskaper 
och spänna tyget över hästens valkiga kropp. 

Första exempel på text till dalahästen:

•	 ”Sluta vara lat, laga din egen mat!”

•	 ”Grav fetma förkortar livet med närmare tio år. Hur länge vill 
du att dina barn ska leva?”

•	 ”Svenskarna äter mest godis i hela världen”

•	 ”Sockerskatt – Ja tack!”

•	 ”Vet du vad du äter och var din mat kommer ifrån?”

•	 ”Idag är hälften av alla män, var tredje kvinna och vart femte 
barn överviktiga eller feta i Sverige.”

•	 ”Övervikt och fetma utgör ett snabbt växande hot mot 
befolkningen”

•	 ”Made of lösgodis, choklad, chips, läsk etc.”

•	 ”Svenska folket gräver sin egen grav med kniv och gaffel”

Eftersom bottentyget övertäcks av en kurbitsmålning på vissa delar så 
passar det bäst med korta meningar som upprepas om och om igen. Vi 

vill tala direkt till betraktaren och bestämmer oss därför för texten: 
”Fetma kan förkorta ditt liv med tio år. Gräver du din egen grav med 
kniv och gaffel?”

I mönsterbilden ska texten inte kännas uppspaltad utan löpande, vi 
väljer att använda både versaler och gemener eftersom texten blir 
lättare att läsa när det finns en tydlig början och slut på meningarna. 
Betraktaren ska ana på avstånd att hästens botten består av text och 
närma sig verket för att kunna läsa vad det står. 

Färgen på bokstäverna tillsammans med bottenfärgen i tyget ska på 
håll uppfattas som dalahästens originalfärg. Texten ska anas på håll 
och därför bör färgerna inte vara för nära i nyans. 

Vi bestämmer oss för att sticka texten i ull och botten i bomull. På 
baksidan stickas bomull/elastan in för att få fram en mer stretchig 
kvalité. Den färdiga varan tvättas sedan i 60 grader för att ullen ska 
filtas och ge en liten reliefeffekt åt texten. Stretchen underlättar när vi 
ska spänna tyget runt hästens valkar och eftersom mönsterbilden är 
text så förstärks formen när texten blir deformerad och uttänjd.                
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Prover till bottentyg
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Kurbits
Vi väljer att behålla delar av kurbitsmålningen eftersom vi vill att 
kopplingen till originaldalahästen ska vara tydlig för betraktaren. 
Kurbitsen handmålas med pigmentfärg på en grovt filtat ullfrotté. 
Filtad ullfrotté är ett passande material eftersom vi kan klippa ut delar 
av målningen och slipper sömmar i kanterna. 

Försök gjordes att sticka de olika kurbitsdelarna i 100 % ull på en 
rundsticksjacquard men eftersom de vita fälten blev grå på grund 
av genomlys från de andra färgerna bestämde vi oss för att måla 
kurbitsen för hand. På så sätt blev vi inte begränsade i färgval. Även 
här vill vi vara tydliga med att hästen förändrats och väljer därför att 
göra kurbitsen mindre, som om hästen vuxit ur sitt seldon.         

Skisser till kurbits
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Folkdräkten för den nya svenska kroppen
Folkdräkten för den nya svenska kroppen är bekväm, elastisk och 
formen föränderlig. Dräkten innehåller de olika delarna såsom 
livstycke, särk, kjol och förkläde men vissa delar sitter ihop i samma 
plagg. Vi vill behålla det handgjorda uttrycket som vi anser vara 
karakteristiskt för folkdräkten men skapa den nya folkdräkten med 
vår tids material och teknik. Eftersom de olika tygerna tas fram 
industriellt är det en utmaning att lyckas behålla det gedigna och 
handarbetade uttrycket.

Genom den nya folkdräkten vill vi gestalta kroppens förändring. 
Folkdräkten som plagg har traditionellt mycket veck och rynk så att 
den ska kunna bäras av ägaren hela livet. Med dagens teknik kan vi 
ta fram stretchiga textila material och på så sätt tillåta folkdräkten 
att ändra storlek utan att behöva justera den för hand. Istället för att 
dräkten formar kroppen ska den nya folkdräkten formas av kroppen. 
Alla tyger måste vara elastiska och minst kunna expandera till sin 
dubbla storlek.

När en ”normalviktig” person bär folkdräkten ska den ha ett uttryck 
och i takt med viktuppgång förändras dräkten och nya bilder/texter 
framträder, t ex motiv på sådant som kan orsaka övervikt. Folkdräkten 
ska ses på nära håll och vi arbetar i mindre skala än i dalahästen. Det 
ska finnas detaljer som ska framträda när formen förändras. 

Eftersom mat är en av de mest annonserade produkter i dagens 
samhälle finner vi det intressant att inspireras av formspråket 
i matreklam, speciellt marknadsföringen av halvfabrikat och 

ohälsosamma produkter. Vi konstaterar att många av dessa produkter 
har förpackningar i färgskalan gul, röd och blå, skarpa färger som ögat 
dras till. Kanske ska vi i vår gestaltning använda oss av dessa färger?

Det är problematiskt att ta ställning till om vi ska göra en dräkt för 
en kvinna eller man. I slutänden vill vi att fokus hamnar på den nya 
kroppen och inte upplevs könsbunden. 

Utdrag ur arbetsdagbok
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Form 
För att gestaltningen tydligt ska kopplas med den svenska 
folkdräkten och därmed den svenska kroppen, är det viktigt att 
vår formgivning inte frångår den allmänna bilden av folkdräkter 
alltför mycket. Färger och olika element hämtas från de traditionella 
bygdedräkterna. 

De flesta av oss äger en mjukisdress, huvtröja och bekväma byxor 
som vi tar på oss när vi är hemma och ska slappna av. Formen på 
den nya folkdräkten inspireras av det bekväma och avslappnade 
modet. Särken byts mot huvtröja och förklädet blir en del av 
haremsliknande byxor. I och med att vi väljer denna modell blir 
folkdräkten mer unisex och gestaltar en kropp istället för ett kön.  

Förslag på mönsterbild till folkdräkten:

•	 Gamla recept, husmanskost etc.

•	 Telefonnummer till kostrådgivning eller 
adresser till ämnesrelevanta hemsidor

•	 Bilder på rabattkuponger, 
materbjudande, gapande munnar

•	 Text, statistik, kostråd och liknande

Skiss på folkdräkten
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Byxor
Trikåvaran för byxorna ska kännas veckad och tung, som en 
yllekjol som rynkats i midjan. Med inspiration från det traditionella 
vågmönstret, som i sin konstruktion är stumt skapas en stretchig 
variant. Vågmönstret stickas i ull/akryl på en flatsticksmaskin. För att 
få fram stretchen stickas bomull/elastan in mellan vågpartierna. 

Byxtyget stickas mörkblått eftersom många bygdedräkter har mörk 
nederdel. Genom att välja en vit elastantråd förändras mönsterbilden 
när tyget töjs ut. Tyget är blått och vågigt i avslappnat tillstånd och 
när det töjs ut framträder en vit struktur.
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Huvtröja
Till huvtröjan formges ett randigt tyg i blandkvalité. För att få fram 
stretchen och att tyget förändras när det töjs ut används viskos/lycra i 
varannan rand. Efter tvätt i 60 grader drar de ränder med viskos/lycra 
ihop tyget och döljer randen i glansig viskos. Tyget är stickat som en 
slätvara på en rundsticksmaskin. 

.

Ränder
Ränderna till förklädet och del i västen stickas också som slätvara på 
en rundsticksmaskin. Genom att använda ett speciellt polyestergarn 
bildas dolda ränder och på så sätt en stretchig kvalité. Till förklädet 
formges en traditionell randning med både smala och breda ränder i 
vitt, grönt och rött. Der randiga delen i västen blir smalrandig i rött 
och vitt.
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Väst
I västen vill vi arbeta med bilder och den första tanken är att formge 
ett tyg med inspiration från kollaget till höger.

Vi vill visa exempel på vad som skapar den nya kroppen i västens 
mönsterbild. Exempelvis ser vi enormt mycket matreklam varje dag. 
Tanken är att skapa ett material där stjärnorna till viss del är dolda 
när tyget är i avslappnat tillstånd för att sedan framträda när tyget 
sträcks ut. Otaliga prov tas fram både på rundsticksjacquard och på 
flatsticksmaskin men mönsterbilden ändras aldrig så drastisk som vi 
önskar. 

Lösningen blir att genom quiltning skapa det material som vi 
önskar. Ursprungsidén var att transfertrycka ett kollag av matreklam 
men upphovsrättslagen stoppade oss. Istället görs egna skisser på 
produkter där loggan ändras för att framhäva budskapet.

Av skisserna skapas ett mönster för transfertryckning. Mönstret är inte 
rapporterat utan gjort speciellt till de olika mönsterdelarna. Mönstret 
transfertrycks på en tunn trikåkvalité i 100 % polyester som sedan 
quiltas ihop med en trikåvara i bomull/elastan. Efter quiltningen 
krymps bottentyget genom tvätt i 60 grader eller genom att ångas med 
ångstrykjärn. 

Utdrag ut arbetsdagbok
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Strumpor, skärp och kantband
Till strumporna formges ett mönster av godis och kakor, motivet 
väljs för att framhäva vad som skapar den nya kroppen. Detta 
transfertrycks på samma material som västen. Skärpet transfertrycks 
och lamineras på ett styvare material för att bli stabilare och hålla 
formen bättre. 

För att få fram känslan av handarbete simulerar vi broderade 
kantband med transfertryck. Banden formtrycks till ärmhål och 
halsringning för att ligga platt mot kroppen. Vi använder även i 
detta fall text för att framhäva ämnet vi gestaltar. På samma sätt görs 
detaljer såsom muddar och band till huvtröjan.

Mönsteroriginal till strumpor Mönsteroriginal till kantband och muddar 19



Visuell kommunikation och presentation

För oss är performance och ironi/humor ett intressant verktyg i 
den gestaltande processen. Genom att placera något ovanligt i en 
välbekant miljö vill vi skapa en diskussion kring ett fortfarande 
tabubelagt ämne. 

Laurie Carlos förklarar:

 ”The definition of performance art is open-ended. In my earlier 
book, I wrote that performance art actually defies precise or easy 
definition beyond the simple declaration that it is live art by artists, 
and this still holds, although each emerging performance artists, and 
each new writer on performance, inevitable expands the scope of that 
definition.” (Goldberg 2004, s. 12)

Ett performance kan inbjuda ”publiken” att aktivt delta i ett verk, 
medvetet eller omedvetet, istället för att publiken passivt betraktar 
verket utifrån. I vissa fall kan det vara viktigt att en viss del av de som 
”deltar” i ett performance är ovetande av vad som ska ske och vilken 
deras roll är i verket, för att deras reaktion ska bli så spontan och 
naturlig som möjligt.  Performance kan också ske genom att bjuda 
in publik till en specifik tid och plats och därigenom förvarna om att 
någonting ska hända. (William 2003, s. 56-57)

Vårt mål är att vår gestaltning ska påverka betraktaren att vilja 
samtala om det samhällsproblem vi valt att spegla. Vi vill visa 
dalahästen i en offentlig miljö innan vi ställer ut den i våra 
examensutställningar. Vi kan inte lämna hästen på offentlig plats 
under en längre tid på grund av stöldrisk och risk för vandalisering. 

Därför är det viktigt att vi placerar hästen på en plats som många 
människor passerar under en dag. Vi ansöker om tillstånd för att 
placera hästen på medborgarplatsen i Stockholm. 

Med folkdräkten vill vi bildligt visa hur dräkten förändras med 
kroppen. Vi funderade länge på hur vi skulle kunna visa det live i 
ett performance men kom inte fram till någon idé som var pratisk 
genomförbar inom vår begränsade tid. Därför bestämde vi oss 
för att göra en stopmotionfilm. Stopmotion innebär att man tar ett 
antal stillbilder som sedan redigeras ihop till en film. Eftersom 
fotografierna tas separat kan vi ta av och på dräkten och förändra 
kroppen under.

Skiss till performance20



Resultat

Den överviktiga dalahästen 
Till Dalahästen formgavs och tillverkades 16 meter mönstrad 
trikåvara i bomull, ull och elastan. Hela hästen kläddes i tyget och 
kvalitén var smidig att arbeta med. All sömnad gjordes för hand. 
Hästens kurbits är handmålad med pigmentfärg på en ullfrotté som 
filtats i 60 grader och sedans valkats i maskin. Detaljerna i hästens 
ansikte är klippta i samma vara.  

Performance på Medborgarplatsen
Onsdagen den femte maj bär vi oss av med hästen på släp och 
polistillstånd i handen. Vi har med oss metervis med plast ifall 
det börjar regna och kamera samt filmkamera för att dokumentera 
dagen. Under sex timmar står den överviktiga dalahästen på 
Medborgarplatsen i Stockholm. 

Tanken är att vi på avstånd ska betrakta vilka reaktioner som hästen 
väcker hos betraktarna men vi inser snabbt att vi måste hålla oss i 
närheten. Tydligen anses det som är placerat på en offentlig plats som 
allmän egendom och det dröjer inte många minuter innan dagens 
första ridningsförsök påbörjas. 

Som väntat är det enstaka människor som snabbt passerar hästen utan 
att släppa blicken från marken men de allra flesta stannar upp och 
närmar sig för att läsa texten, klämma och klappa på hästen. Många 
skrattar när de ser hästen på avstånd men blir allvarliga när de läser 
texten och funderar över budskapet. 

Många förbipasserande fotagraferade dalahästen med sina 
mobilkameror och det ska bli spännande att se om hästen hamnar på 
någons blogg. Att betraktarna skulle klämma och känna på hästen hade 
vi räknat med men att nästintill alla barn och ungdomar skulle försöka 
rida på den hade vi inte med i planeringen. Som nämnt tidigare gjorde 
vi hästen mestadels av frigolit för att vi lätt skulle kunna frakta den 
och därför håller den inte för att sitta på. 

Under dagen hör vi utdrag av intressanta diskussioner runt ämnet 
fetma och övervikt och vi hade gärna deltagit i diskussionerna men att 
agera hästens livvakt tog all vår tid. 

Vi tog oss igenom dagen med skräckblandad förtjusning, adrenalinet 
flödade varje gång någon tog sats för att hoppa upp på hästen. 
Samtidigt som vi lyckades locka betraktarna nära vår gestaltning vilket 
var vårt mål så var det jobbigt när de kom för nära. 
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Folkdräkten för den nya svenska kroppen 
Till folkdräkten formgavs och tillverkades 5 trikåkvalitéer. Till 
byxorna stickades i flatsticksmaskin ett stretchigt vågmönster i ull/
akryl och bomull/elastan. Till huvtröja, väst och förkläde stickades 3 
slätstickade randningar i blandmaterial på rundsticksmaskin. Detaljer 
som muddar, kantband, strumpor och skärp är singelvaror i polyester 
och elastan som stickats på rundsticksmaskin. 

Mönster formgavs till väst, stumpor, skärp, band och muddar och 
överfördes till trikåtyget genom transfertryck. 

Folkdräkten som film
För att visa hur folkdräkten förändras med kroppen och att tygerna 
fungerar i praktiken görs en stopmotionfilm. Vi klär modellen i 
kallstum och vadd för att förändra hennes kropp och börjar fotografera 
när hon är som störst. För att få en rörelse i bilden samt visa dräkten 
från alla vinklar tas foton när modellen går runt i en cirkel, ett varv per 
storlek. 

Sedan redigeras bilderna och läggs samman till en film i ett 
stopmotionprogram. I filmen snurrar modellen runt och kroppen går 
från normalviktig till överviktig och tillbaka till normalviktig, filmen 
ska visas som loop, utan början och slut.

Foto: Reidar Gustavsson24
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Diskussion
Som designer vill jag belysa och spegla min samtid, jag vill 
ifrågasätta, kommentera och inspirera. Att designa för en konstnärlig 
gestaltning har varit en intressant utmaning. Eftersom jag formgivit 
textilier till skulpturer kunde jag ha ett annorlunda förhållningssätt 
till begrepp som annars är viktiga i textildesign såsom hållbarhet och 
kvalité. Jag har haft svårt att släppa på dessa krav eftersom de känns 
viktiga för mig som designer. Under processens gång beslutade jag 
mig därför för att formge hållbara och komfortabla tyger som kan 
produceras till en faktisk folkdräkt. 

Att formge stretchiga flerfärgsmönstrade trikåvaror var betydligt mer 
komplicerat än vad jag trodde, ju fler garner desto stummare kvalité. 
Det faktum att alla tyger i folkdräkten skulle kunna töjas till sin 
dubbla storlek och sedan återgå till sin grundform begränsade mig i 
val av mönster och antal färger. Om jag insett dessa förutsättningar 
när jag startade arbetet, hade jag kanske tänkt annorlunda och 
mer försökt skapa mönster i vita blandkvalitéer och sedan färga 
fram mönsterbilderna för att behålla en mjukare och mer flexibel 
trikåvara. 

Konceptet att olika mönsterbilder skulle framträda när folkdräkten 
förändrades höll inte hela vägen utan förenklades till att nya ränder 
framträder. Jag önskar jag hade haft mer tid att smycka de dolda 
ränderna med detaljer såsom broderi eller handmålade bilder.

Jag anser att de trikåtyger jag formget samspelar fint med varandra 
och skapar en folkdräkt som associerar till de traditionella 

bygdedräkterna. Formen känn daterad från dagens vardagsmode och 
kvalitéerna passar till de olika plaggen och efterliknar bygdedräkterna 
i fall och form. 

Eftersom vi inte har erfarenhet av att göra film var det många tekniska 
problem som uppstod i arbetet med filmen. Vi lärde oss mycket under 
processen vad gäller hur man ska ta fotografierna för att modellen i 
filmen ska röra sig centrerat i bilden och hur man bör tänka i val av 
antalet bilder per sekund och så vidare. 

Från början tänkte vi endast visa filmen i utställningen men pågrund 
av att många små detaljer inte uppfattas på skärmen har vi valt att ha 
med den fysiska folkdräkten på utställningen. Folkdräkten ska visas på 
en docka som står riktad så att det ser ut som att dockan står och tittar 
på sig själv på tv:n. Vi vill på detta sätt uppmana betraktaren att stanna 
till och se på sin egen livssituation med objektiva ögon. 

Att kommunicera med människor från olika samhällsgrupper var en 
viktig utgångspunkt för vårt arbete. Vi ville att våra gestaltningar 
skulle väcka en reaktion som i sin tur öppnade för ett samtal. Från 
början hade vi planerat att gestalta ämnet genom videoupptagningar 
av flera mindre performance, men under processens gång valde vi att 
kommunicera genom textila skulpturer. För att nå allmänheten var 
det viktigt att få ställa ut vårt verk bland människor som inte gjort ett 
aktivt val att gå och se det vi skapat.

En reaktion som vi upplevde under timmarna på medborgarplatsen var 
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och att det är då samtalen uppstår. 

Det var dock med hjärtat i halsgropen vi vaktade vår häst. Många 
försökte klättra upp på den och de flest ville nypa och klämma på de 
mjuka valkarna. Kanske borde vi ha satt en avspärrning runt hästen 
för att undvika detta, men frågan är om skulpturen hade varit lika 
inbjudande då. Det vi kan dra lärdom av om vi skulle göra liknande 
projekt är att medvetet tillverka skulpturen i tåligt material. Det kanske 
skulle vara intressant om dalahästen hade varit stabilare så betraktarna 
verkligen fick klättra på den. 

Hela projektet har varit otroligt givande och utvecklande. Jag startade 
projektet med frågeställningen om man kan designa för konst och mitt 
svar är ja. Det har varit intressant och utmanande att samarbeta med 
Anna just eftersom vi har skilda åsikter om det mesta. Just samarbetet 
har jag upplevt bidragit mycket i ett projekt som behandlar ett känsligt 
ämne eftersom man hela tiden måste förklara sig. Att arbeta med 
gestaltning för det offentliga rummet och undersöka design och konst 
som kommunikation kommer jag fortsätta med i framtida projekt. 

att många blev förtjusta i dalahästen på håll, men när de närmade sig, 
läste texten och förstod budskapet så kände de sig lite obekväma. Det 
var denna reaktion vi var ute efter och ur den aspekten är jag nöjd med 
vår gestaltning. 

Det är värt att fundera över om dalahästen blev alltför estetiskt 
tilltalande, många betraktare blev lätt förälskade i den mjuka, runda 
gestalten. De flesta ville klappa och krama hästen och även fast de 
läste texten som skulle kunna uppfattas som provocerade så verkade 
det inte spela någon roll för hästen var ju så kramgo. Det blev väldigt 
tydligt att man med en attraktiv färg och form kan få människor att 
tycka om även dåliga saker. 

Det betraktarna blev frustrerade över var däremot att de inte visste 
vem avsändaren var. Eftersom vi höll oss på avstånd och det inte 
fanns någon text som berättade vad det hela handlade om så började 
några spekulera i om det var en antireklamkampanj, kanske var 
det marknadsföring av ett nytt lättmargarin och så vidare. Detta 
kan bero på att vi är så vana att bli matade med olika strategiska 
reklamkampanjer. 

Det var svårt att uppfatta om det uppstod ett samtal om livsvanor 
och övervikt i samband med att betraktarna såg hästen. Människor 
var ständigt på väg någon annanstans och det var endast ett fåtal som 
stannade en längre stund och samtalade. De flesta tog dock ett kort av 
hästen med sina mobilkameror så jag hoppas att när de tittar på kortet, 
eller visare det för någon annan, har mer tid att fundera över kontexten 
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