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K1: Du jobbar med skulptur och installationer, hur kommer det sig?

K2: Anledningen från början var att jag insåg att jag målade så himla dåligt. 
Sedan är jag intresserad av rummet i sig också. Med skulptur kan jag spela 
efter mina regler på ett sätt jag inte kan med till exempel måleri. Jag tecknar 
mycket men målar inte. Det har något med de fysiska lagarna att göra också, 
sättet som jag kan gå runt mina skulpturer eller kliva upp och titta ut i rum-
met som om jag såg från deras håll … Egentligen är de ju också bilder.

K1: Hur menar du med ”spela efter egna regler”?

K2: Ja, bra fråga. Jag tänker att jag har svårt att se system ”uppifrån” om man 
kan säga så. Har alltid haft svårt för det, att jämföra en kartbild med bilden 
jag ser när jag står på samma gata går aldrig ihop för mig, jag får ingen över-
siktsbild. Ser jag däremot en tredimensionell modell i liten skala går det my-
cket lättare. Jag är kanske 2D-blind, vad vet jag? Därför vill jag gärna kunna 
använda det tredimensionella som rummet bjuder. I rummet man befinner 
sig i har man alltid ett ben kvar i verkligheten så att säga, man ser och väger 
sig själv gentemot skulpturens fysiska egenskaper som vikt, hårdhet, stor-
lek och så vidare. Ens egen kropp är måttstocken. Vare sig det handlar om 
intelligens eller råstyrka är kroppen måttstocken. Det är samma sak när man 
mäter sig mot ett hot. Men med ”egna regler” menar jag inte bara det utan 
även att arbetet med skulptur gör mig fri att teoretisera om makten och 
politiken. Även fast jag inte kan överblicka det internationella politiska sys-
temets konsekvenser tar jag tillvara på de visuella intryck jag får av politikens 
fasader, så genom att göra mina installationer får jag liksom ställa frågor och 
komma med förslag på hur det fungerar, eller hur min bild av det ser ut, och 
då blir det ofta i fragment, bitar och delar som jag visualiserar. Eftersom jag 
inte har en begriplig översiktbild och inte kan prata om specifika problem 
eller lösningar, undrar och frågar jag istället. Det blir ett sätt att diskutera 
och ett sätt att tänka.
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K1: Varför intresserar du dig för politik och makt?

K2: Därför att makten i någon mån kontrollerar mig. Sen tycker jag att 
makten är så otydlig, abstrakt och anonym, vilket får mig att undra hur mak-
ten i samhället fungerar, det verkar så komplext. Samtidigt som jag ställer 
dessa frågor om hur samhället fungerar så tar jag in intryck eller bilder av 
politiska händelser och ser om de kan svara på mina frågor. Det visuella i 
politiken är det jag fastnar för på något sätt. Jag har insett att nästan allt 
rörligt material som jag tar in sker i klipp. Snuttar klippta just så långa som 
mina sökord beskriver. Precis den biten när de ukrainska demonstranterna 
välter Lenins staty och slår gång på gång med en slägga mot stenhuvudet. 
Egentligen så vet jag inte mycket om händelseförloppet annat än i stora 
drag. Jag spolar fram och tillbaka och tittar på de blomsterkransar som läggs 
ned under diktatorn Kim Jong-Il:s begravningscermoni. 
Jag tittar och tittar gång på gång när Richard Nixon vrider och kramar sina 
händer bakom ryggen under sitt försvarstal om Watergate. Jag vet inte my-
cket om Watergate men jag vet hur Nixons skyldiga rörelser med händerna 
ser ut. Jag tittar när George Bush och Vladimir Putin febrigt klappar på 
varandras axlar när de skakar hand vid ett möte. Klappar varandra om ryggar 
och axlar för att visa vem som har övertaget. Den som klappar mest har mer 
makt över den andre. Det är dueller på det personliga planet och det fascin-
erar mig. Kanske avslöjar det att en viss typ av personlighet har sådan makt? 
Ytan av makt, politikens visuella intryck fastnar jag ofta för. Det är något jag 
kan använda mig av, på samma sätt som jag har svårt att få en överblick över 
olika system, det kan vara ett gatusystem eller en ekonomisk struktur, jag har 
svårt att se det, så jag måste göra sans av det jag ser. 
För just med makt är det svårt att se allting, ett sätt att hålla sig kvar vid 
makten är just att undanhålla information, den som sitter på mest informa-
tion har mest makt. Kunskap är makt som man säger. Alltså den med mest 
kunskap har mest makt. Därför är det viktigt att ha så mycket kunskap som 
möjligt och begränsa utomståendes kunskap om sig själv i största möjliga 
mån.
Saken är ju den att mina frågor är min konst och tvärtom. Kanske är det så 
för att jag har svårt att formulera frågorna på något annat sätt än just det 
sätt som jag gör, med skulpturer, installationer eller video, i alla fall i ett rum 
istället för i en text.



K1: Politiken har blivit anonym menar du. Hur då?

K2: Ja, det är ju i sig svårt att svara på, men om man jämför med hur makten 
såg ut på 1700-talet så var den extremt tydlig på den tiden: monarkier med 
kungar reste monument över sig själva för att markera sin makt. Toppskik-
tet på den tiden bestod precis som nu av män. Dessa män hade en exklusiv 
tillgång till det offentliga rummet och använde det till att ytterligare stärka 
sin redan höga position. Med ryttarstatyer. En herre på en häst på en hög 
sockel. Det är en så övertydlig symbol för makt att det är komiskt. Men 
dessa monument gick bra att använda som verktyg för att påminna om mak-
tens närvaro och på ett sätt ”övervaka” medborgarna. Inte övervakning som 
idag, men effekten tror jag kan ha varit likvärdig, alltså att man har en känsla 
av att ha maktens ögon på sig och därför håller sig i schack. 
Det går inte att göra så idag, makten förlorar på att vara så tydlig tror jag, 
eller kanske inte förlorar … däremot vinner den på att vara mer anonym och 
mer abstrakt.

K1: Vad vinner makten på att vara mer anonym och mer abstrakt? Borde det 
inte vara tvärtom – att man vinner makt i samhället genom att visa att man 
har makt?

K2: Nja, om man ser det från det andra hållet, om man står i opposition mot 
makten, då har man inget annat val än att visa sig eftersom det offentliga är 
det enda spelrum som den som utmanar makten har tillgång till. Man har 
redan makten och vill behålla den. I en demokrati så tror jag att man tjänar 
på att vara så anonym och abstrakt som möjligt. Med andra ord har makten 
gått från att vara synlig i tydliga monument av gubbar som folket betraktade 
ur ett grodperspektiv till att vara en betraktande makt istället. Genom att 
samla information och inte dela med sig av den så stärks maktpositionen 
ännu mer. Visar man bara en liten del av sin makt samtidigt som man kan 
visa att man har kraft bakom sig, då verkar man mycket mäktigare eftersom 
betraktaren får avgöra och antagligen föreställer sig ett ”worst-case scenario”.



K1: Jag förstår fortfarande inte varför man tjänar på att vara anonym och 
abstrakt och varför man är mäktigare om man bara ”visar en liten del” som 
du säger.

K2: Okej, ta som exempel Milgrams lydnadsexperiment. Det var en serie 
socialpsykologiska experiment där försöksledaren, en vetenskapsman, fick 
försökspersoner att dela ut vad de trodde var dödliga elstötar till en tredje 
försöksperson, en skådespelare som de inte kunde se. När försökspersonerna 
ville avbryta så svarade försöksledaren med fyra olika, förutbestämda upp-
maningar: 

- Please continue.
- The experiment requires that you continue.
- It is absolutely essential that you continue.
- You have no other choice, you must go on.

Alla försökspersoner gav till slut vad det visste var dödliga stötar till den 
tredje försökspersonen.
Milgram gjorde det här experimentet utifrån andra världskrigets erfaren-
heter och för att undersöka hur det kunde komma sig att människor kunde 
lyda order med så hemska konsekvenser. Han ville förstå relationen mellan 
moraliska övertygelser om att inte skada andra och ren auktoritet. Det är 
också intressant i sig att försöksledaren spelades av en sträng biologilärare i 
vit labbrock med mycket pondus. Men vad det här experimentet visar som 
är riktigt intressant är just att försökspersonen underförstått är en liten del 
av en större apparat vars auktoritet ger försöksledaren pondus och förser 
honom med verktygen att genomdriva scenariot, men utan att det mer 
ingående förklaras varför det sker eller vem som tagit beslutet om elstötarna. 
Det enda som framkommer är att det är nödvändigt, att det måste ske.
Som jag ser det målade försökspersonerna själva upp en bild av auktoriteten 
bakom försöksledaren och kände att de inte kunde mäta sig med den, vek 
ned sig och fortsatte dela ut de ”dödliga” stötarna. Det påminner litegrann 
om hur klassiska monument var tänkta att fungera, att det skulle räcka med 
närvaron av maktens representation för att folk skulle lyda.



K1: Du verkar fascinerad av monument, varför?

K2: Ja, jag är fascinerad av monument av flera skäl. Jag gillar att titta på dem 
och uppskattar dem ofta estetiskt, men jag har en ambivalent inställning till 
dem och kan tycka att de är obehagliga. Och det tycker jag nog för att de är 
maktens egen konst. 
Jag har länge varit intresserad av monumentets funktion och vad ett monu-
ment är för något. Ordet monument betyder ”påminna”, vilket är passande 
eftersom ett monument alltid handlar om något, påminner om något. Ett 
monument måste inbegripa en speciell persons handlingar, en historisk 
händelse eller ett historiskt narrativ i någon form för att fungera. Avsändar-
en bakom monumentet ger en bild av historien, så det är ett sätt att skriva 
historia. 
Ett monument kan heller aldrig referera till sig själv. Ett monument över 
monument blir fortfarande en skulptur. Sen måste ett monument vara skapat 
av människor. En del av naturen kan inte vara ett monument, en bergskedja 
kan upplevas som ”monumental” men aldrig vara ett monument. Människan 
mäter sig mot monumentet och monumentet är alltid större än människan. 
Som individ betraktar du det alltid ur ett grodperspektiv. Det är fascinerande 
att en tänkande individ kan vara underordnad ett statiskt objekt.
Det är framförallt i diktaturer som samtidens politiska monument fort-
farande reses av makten själv: De som har den exklusiva rätten till det of-
fentliga rummet reser monument över sig själva för att skriva historien och 
bibehålla sin maktposition. I och med att större delen av västvärlden har 
demokratiskt styrelseskick kan man inte längre resa politiska monument 
över ledare. Därför har det pratats i åratal om monumentets död, vilket bara 
är en halv sanning egentligen. Idag hyllar vi istället offren för tragiska och 
våldsamma händelser med minnesvårdar. Det är ur offrens historieperspek-
tiv vi reser monument idag. Det är också så att som individ se och betrakta 
ett monument på olika sätt även om det är just en minnesmarkör. Det tyska 
ordet för monument är ”Denkmal” som betyder ungefär ”tankeobjekt”. Detta 
ord är mer användbart än monument när man pratar om objekt som berättar 
en historia av något slag, eftersom det indikerar att ett objektets betydelse 
och den historia det berättar kan förändras av hur det föreställs, till exempel 
när politiska grupper projicerar sina egna tankar och ideologier på det för att 
försöka göra det till sitt eget.
Sättet som Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm har använts av 



nationalister är ett bra exempel på detta. Trots att Karl XII förlorade flera 
krig, bland annat mot Ryssland vilket innebar slutet på Sverige som stor-
makt, har nationalister i decennier demonstrerat vid monumentet på Karl 
XII:s dödsdag den 30:e november för att manifestera sina idéer. Monumen-
tets betydelse har ändrats, och politiker har lagt fram motioner om att riva 
det eftersom det har blivit en symbol för förtryck och nationalsocialism. 
Samma sak har hänt med Frihetens låga (Flamme de la Liberté) i Paris. Det 
är ett monument i en rondell som är en exakt replika av frihetsgudinnans 
fackla som den internationella tidningen The Herald Tribune gav som gåva 
till det franska folket. Just vid den rondellen dog sedan Lady Diana och idag 
har det istället blivit en minnesvård över henne. Monumentet har ändrats, 
men det har inte blivit en skulptur utan ett monument för en annan berät-
telse. Det finns något spännande i dessa betydelseväxlingar som kan ske med 
just monument, tycker jag. Till exempel när makten skiftas och ett monu-
ment raseras. Då blir det en berättelse om maktens fall istället för en berät-
telse om maktens upphöjda position.



K1: Vad är ett raserat monuments symbolvärde?

K2: Monument raseras när makten störtas. Det är som ett sigill på att det 
har hänt, även om det inte alltid kanske blir så i realiteten är det ändå avsik-
ten. Den amerikanska armén såg en chans att taktiskt använda sig av ett 
monument av Saddam Hussein i Bagdad under Irakkriget. Mycket planerat 
och iscensatt framkom det i efterhand. På filmupptagningen ser man hur 
amerikanska soldater täcker över Saddamstatyns ansikte med en amerikansk 
flagga. Sedan dras Saddam bokstavligen ned från sin upphöjda position på 
sockeln med hjälp av en snara av kätting och en amerikansk pansarvagn. 
Detta var i ett skede då Bagdad långt ifrån kontrollerades av den amerikan-
ska armén, och händelsen hade nog en moralisk effekt på de irakiska soldater 
som fortfarande stred. Senare har det uppdagats i amerikansk media att hän-
delsen var iscensatt med hjälp av en grupp människor som eventuellt inte var 
irakier medan det i videodokumentationen som först visades såg ut som om
USA befriade ett helt folk. Av bilder som framkom senare syns det att det 
rörde sig om en grupp på kanske hundra människor som hurrar och kastar 
sten på statyn. Så monument kan vara ett effektivt medium för propaganda 
åt båda håll – både för makten och för de som vill störta den.

K1: Du talar ofta om makten fast du inte har en tydlig bild av den. Den 
oroar dig, hur berättar din konst om makten och din oro för den?

K2: Jag har gjort verk som handlar om det anonyma hos makten. Jag gjorde 
”Flag” 2011 som handlar om just detta. Flaggan som objekt är något som jag 
jobbat med mycket och i det här verket undersökte jag hur flaggan fungerar 
som ett anonymt tecken. Verket blev ett slags åsiktslöst monument målat i 
stealthgrå. Det blev en blandning av socialrealistiska monument och ameri-
kansk ”företagskonst”. Mina tankar kring PMC’s, Private Military Con-
tractors, var också av betydelse för verket. Det är militära företag som utför 
samma arbete som nationella arméer, men lyder under ett företag och inte 
en nation. De strider inte av politiska skäl eller för att deras nation är hotad, 
utan för att de befinner sig på en marknad. Det är ekonomi som ideologi. 
PMC’s är sammansatta av män och kvinnor av olika nationalitet och arbetar 
nästan uteslutande i konflikthärdar där det ofta saknas en intakt reger-
ing. Bryter de mot de internationella krigslagarna så skickas de bara ut ur 
landet och sen händer inget mer. Som att i krig säga att man ”brustit i sina 
rutiner”. Allt det här visar på att makten ytterst abstrakt och kan operera på 
ett globalt plan utan att vara knuten till en geografisk plats eller en nation. 
Kanske kommer framtidens nationer vara oberoende av geografisk plats …?



K1: Vilka andra verk har handlat om makt?

K2: Jag gjorde en installation som bestod av två skulpturer, en läktare och en 
skulptur i form av en tjock man utan armar och ben som man kan rida på 
som en gunghäst. Installationen hette ”The bystander effect” och handlade 
om perspektiv, hur man betraktar en händelse och de andra individerna i 
rummet. ”The bystander effect” eller ”Åskådareffekten” är det fenomen som 
uppstår när en större grupp människor blir paralyserade eller passiva av en 
oväntad situation. Alla väntar på att någon ska göra något. Eftersom detta 
utspelades i ett gallerirum så var denna effekt den väntade: ett avvaktande 
och betraktande istället för aktion. Läktaren och ridskulpturen skapade en 
möjlig händelse, en situation där betraktaren kunde välja mellan att vara 
åskådare eller aktör, passiv eller aktiv. Från läktaren kunde hen titta ner på de 
andra besökarna och på den som red på skulpturen. Den som red på skulp-
turen blev tvungen att ”kontrollera” situationen för att hålla sin position, sin 
status som aktör eller misslyckas med det och bli osäker och istället tjäna 
publiken på läktaren. 
Detta verk refererade också till just ryttarstatyer, men logiken kastades om 
genom att jag tog 
en kraftig manskropp, som är en tydlig maktsymbol, och stympade den och 
satte gungskenor på den. På så sätt ställdes besökaren också inför valet att se 
det som skedde i utställningen antingen som ett övergrepp eller som ett rät-
tfärdigt maktskifte. Makt över objektet eller objektets makt över individen. 
Grodperspektiv eller fågelperspektiv, fysiskt eller upplevt.



K1: Finns det någon koppling mellan monument och konst idag, vem gör 
monument idag? Som konst?

K2: Ja. Men det skiljer sig åt en del och beror på ur vilket perspektiv man ser 
på det. Om man pratar om monument med funktionen att påminna, tycker 
jag att Rachel Whiteread är ett bra exempel. Jag tänker dels på ett typiskt 
monument som ”Nameless Library” från år 2000 – ett förintelsemonu-
ment på Judenplatz i Österrike –, men också när hon gör sina avgjutningar 
av håligheter och utrymmen från hus. ”Originalet” uteblir, men  objektet 
som bildas blir ett slags ”minne” över hålrummet hos originalet.. Om man 
sedan pratar om monument ur ett maktperspektiv så kommer jag att tänka 
på Richard Serras skulpturer, som dels är ”monumentala” i sig tack vare sin 
storlek, dels har formen av ett maktmonument, vilket framträder genom att 
de överskuggar och stänger av platser och på så sätt kontrollerar betraktarens 
perspektiv och rörelsemönster på ett något förtryckande vis. 
Framförallt i hans verk ”Tilted Arc” från 1981, en trettiosex meter svängd 
mur av rostigt stål som restes på Federal Plaza men togs bort efter mas-
siva protester och ett domstolsbeslut. Serra bestämde att verket aldrig ska 
visas på någon annan plats än just Federal Plaza på Manhattan. Det är ett 
platsspecifikt verk, och att ta bort det från den specifika platsen är också att 
förstöra verket, enligt Serra. Förvisso refererar Tilted Arc i hög grad till sig 
själv, men på andra sätt påminner det om monumentet, till exempel genom 
att varaså starkt knutet till en specifik plats och genom att det förstörs om 
det flyttas därifrån. Om man jämför så är Serras verk mer ett monument i 
betydelsen maktmarkör och ett försök att inta en plats medan Whitereads 
negativa rum fryser rummens tid och försöker skapa monument som påmin-
ner om en händelse eller en plats. 


