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INLEDNING 
 

Another pupa, another time. Cocoon walls, thick with silk, wrapped their contents tight. 

Inside, the organs altered. The mouth disappeared. The white body darkened, turned 

dusky gold. Pressed between the wings, the antennae waited to sense the morning.
1
 

I mitt konstnärskap söker jag inspiration från naturliga processer vid skapande av nya ljudvärldar. Under 

en längre tid har fjärilens metamorfos för mig varit en källa till nya konstnärliga idéer. Metamorfos är en 

omvandling som drastiskt förändrar både individens utseende och dennas kroppsliga funktioner. Det är 

något i denna brutala omvandling som lockar mig.  

Med utgångspunkt i detta tema började jag under sista året på min kandidat i elektroakustisk 

komposition att kombinera handtovade objekt med elektroakustiskt komponerade stycken. Genom 

kunskaper inhämtade från min tidigare utbildning inom textilhantverk sökte jag nya konstnärliga uttryck 

för att skapa andra typer av lyssningssituationer. Under min masterutbildning har jag fortsatt i denna 

riktning och det är vad denna examenstext handlar om. Frågan som genomsyrat det konstnärliga arbetet 

under den här tiden är: Hur kan en metamorfosliknande upplevelse skapas? Jag kommer att besvara 

denna fråga genom att beskriva min arbetsprocess samt motivera mina konstnärliga val.  

Det konstnärliga arbetet har resulterat i ljudkonstverket Metamorphosis2 (bild 1) som visades på 

Scenkonstmuseet i Stockholm (21 februari – 8 mars 2020). Installationen består av tre handtovade 

skulpturer som besökaren kan gå in i och de rymmer en person vardera. Skulpturernas material är tovad 

ull och de liknar till formen kokonger. I varje skulptur finns åtta högtalare som spelar stycken av 

elektronisk musik, komponerade med enbart höga frekvenser. I rummet spelas samtidigt ett elektroniskt 

stycke komponerat i låg- och mellanregistret, som triggas av besökarna med ultraljudssensorer.  

Examenstexten inleds med en historisk överblick över installationskonst samt en indelning i olika 

installationstyper. Följande del tar upp syfte och frågeställningar med det konstnärliga projektet. Den 

undersökande delen omfattar en beskrivning av metamorfos som naturlig process samt av min 

arbetsprocess och resultatet av det konstnärliga arbetet. I det avslutande avsnittet sammanfattar jag 

arbetet samt tar ställning till resultatet och blickar framåt. 

                                                           
1
 Todd, Kim, Chrysalis: Maria Sibylla Merian and the secrets of metamorphosis, Tauris, London, 2007, s. 17. 

Maria Sibylla Merian (2 april 1647 – 13 januari 1717) var en vetenskaplig illustratör och entomolog som var speciellt intresserad 
av fjärilens metamorfos.  
2
 Björn, Anna, Metamorphosis, 2020. 
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Bild 1. Anna Björn, Metamorphosis, Scenkonstmuseet, Stockholm, 2020. 
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BAKGRUND 
 

Installationskonst – en översikt 
 

Konsthistorikern och kritikern Claire Bishop förklarar i sin bok Installation art: a critical history3 att 

installationskonst är en konstriktning där besökaren4 fysiskt stiger in. Installationskonst beskrivs ofta 

som teatralisk, fängslande eller experimentell. Hon menar vidare att det finns en fin linje mellan 

installation av konst och installationskonst. Detta har enligt Bishop varit ett problem sedan 1960-talet då 

termen började användas. Under denna period användes ordet ”installation” av konsttidskrifter för att 

beskriva hur en utställning var planerad. Den fotografiska dokumentationen av en utställning kallades av 

denna anledning för ”installationsfoto” och ett verk som tar ett rum i besittning kallades således för 

”installationskonst”. Bishop skriver att tvetydigheten i användningen av begreppet fanns där redan från 

början.5 

Vad de båda termerna har gemensamt är enligt Bishop att upplysa besökaren om hur verket är 

placerat (installerat) i rummet och även vår kroppsliga reaktion på detta, men det finns också en tydlig 

skillnad. Bishop menar att en installation av konst sätter objekten i fokus och placeringen i rummet blir 

därför sekundär. Inom installationskonst skapas konstverket i samspelet mellan rum, objekt och 

placering. Installationskonst skapar fiktiva miljöer där besökaren stiger in och alla delar i konstverket 

verkar för att skapa en helhet. Bishop anser att installationskonst skiljer sig från andra konstformer 

såsom skulptur, fotografi, måleri och video genom att rikta sig direkt till besökaren som en bokstavlig 

närvaro i rummet. Enligt henne förutsätter installationskonst i större grad besökarens närvaro. 

Besökaren måste delta med alla sinnen för att kunna uppleva verket till skillnad från andra typer av 

konst där verket endast betraktas utifrån. På detta vis skapas en mer förkroppsligad upplevelse.6 

Bishop anser att installationskonst inte har en rak historisk utveckling då den har inspirerats av 

olika konstformer såsom arkitektur, filmkonst, performancekonst, skulptur, teater, scenografi, 

kuratering, land art och måleri. Detta har gjort att installationskonst har ett brett konstnärligt språk. Hon 

beskriver att en del installationer är mer scenografiska i sitt uttryck medan andra är mer sparsmakade 

och ger i liten grad visuell stimuli. Det finns också installationer som speciellt stimulerar olika sinnen 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Bishop använder termen ”viewer” som här översätts med ”besökare”. Detta för att skapa en enhetlig terminologi samt 

eftersom denna svenska översättning är mer förenlig med lyssnande. 
5
 Ibid. s. 6. 

6
 Ibid. s. 6. 
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såsom lukt och känsel medan andra lurar besökarens sinnen och gör denna disorienterad. En del 

installationer tvingar besökaren att interagera och låter besökaren vara en del av den konstnärliga 

gestaltningen. Bishop menar att dessa olikheter gör det svårt att beskriva installationskonstens historia i 

termer av material och teman. Istället anser Bishop att det behövs en historieskrivning som fokuserar på 

olika betraktarperspektiv.7 

Denna kortfattade överblick försöker svara på vad som särskiljer installationskonst. 

Resonemanget ovan kan utvecklas till att beskriva hur ljud används inom installationskonst och skilja 

detta från andra användningar av ljud. På så vis kan man skilja mellan installation av ljud och ljudande 

installationskonst. I den förra användningen sätts ljudet i fokus och relationen till rummet och de objekt 

som detta rymmer är sekundär. Exempel är användandet av bakgrundsmusik i offentliga miljöer, system 

för utrop eller larm samt installationen av ljud i biografer. I ljudande installationskonst tar ljudet rummet 

i besittning och relationen mellan ljuden, rummet och objekten är primär. Ljuden är här en integrerad 

del av en konstruerad miljö där besökaren fysiskt stiger in. 

 

En indelning av installationskonsten 
 

Konstkuratorn och författaren Mark Rosenthal föreslår i sin bok Understanding installation art: from 

Duchamp to Holzer8 en indelning av installationskonsten. Indelningen består av följande fyra kategorier:  

1. förtrollningar (i original: enchantments) 

2. imitationer (i original: impersonations) 

3. interventioner (i original: interventions) 

4. närmanden (i original: rapprochements) 

De första två kategorierna kallar Rosenthal för rumsfyllande installation, de sista två för platsspecifik 

installation. En rumsfyllande installation kan lätt flyttas på då det är relationen mellan installationens 

olika delar som är viktig och inte själva lokalen som huserar installationen. En platsspecifik installation 

undersöker däremot utställningsplatsen och förhåller sig till denna. Det som besökaren upplever är en 

dialog mellan konstnären och platsen. Det skulle vara omöjligt att flytta ett sådant verk då verket inte 

skulle vara förståbart i ett nytt sammanhang.9  

                                                           
7
 Ibid. s. 8. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. s. 28. 
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En rumsfyllande installation menar Rosenthal har en mer litterär och psykologisk ton vilket skapar en 

privat värld, även om den upplevs i realtid. Platsspecifika installationer är däremot mer rotade i 

verkligheten. Rosenthal menar att den platsspecifika konstnärliga praktiken inbegriper ett förarbete som 

går ut på att undersöka platsen där verket ska vara placerat. Det finns också installationer som är en 

blandning av några eller alla av dessa fyra kategorier.10  

Nedan följer kortfattade förklaringar av var och en av Rosenthals kategorier med exempel 

hämtade från den samtida ljudkonsten. Dessa är alltså inte Rosenthals exempel utan de är valda med 

hänsyn till de teman som behandlas i denna examenstext. 

Den första kategorin förtrollningar skapar enligt Rosenthal en helt omslutande teatralisk miljö 

som delvis befinner sig i besökarens föreställning.11 Pinaree Sanpitaks12 ljudinstallation Anything Can 

Break13 (bild 2) består av origamikuber och handgjorda bröstformade moln av glas som är upphängda 

från galleriets tak. Objekten är upplysta av fiberoptik och rörelsesensorer svarar på besökarnas 

rörelsemönster genom att trigga olika musikaliska motiv. Verket visades första gången på The Art Center 

vid Chulalongkornuniversitetet i Bangkok. Installationen är både rumsfyllande och dramatisk. Sanpitaks 

verk skapar ett samspel mellan objekten i taket, ljussättningen och de musikaliska motiven. Detta 

samspel skapar en egen teatralisk värld som besökarna upplever genom att röra sig i rummet vilket gör 

att verket passar i kategorin förtrollningar. 

 Den andra kategorin imitationer ger istället liv till miljöer som är mer vardagliga och 

verklighetsförankrade med inte nödvändigtvis knutna till någon specifik plats.14 Janet Cardiffs15 

ljudinstallation The Forty Part Motet16 (bild 3) undersöker upplevelsen av ljud. Verket består av fyrtio 

separat inspelade röster som spelas upp ur fyrtio olika högtalare. Dessa röster stiger, faller, smälter 

samman och harmoniseras i ett uppförande av Thomas Tallis renässansstycke Spem in Alium (1570). 

Högtalarna står på stativ i öronhöjd och är placerade i en oval. Kompositionen är 14 minuter och består 

                                                           
10

 Ibid. s. 28f. 
11

 Ibid. s. 33-36. 
12 

Pinaree Sanpitak är en konstnär från Thailand som arbetar med den kvinnliga formen som utgångspunkt. För mer 
information: http://www.trfineart.com/artist/pinaree-sanpitak/#artist-works (Hämtad 2020-04-07). 
13

 Sanpitak, Pinaree, Anything can Break, 2020.  Yoo, Alice, My Modern Met, “Interactive Origami Cubes and Glass Clouds 
Installation”, 2012-07-27, https://mymodernmet.com/pinaree-sanpitak-anything-can-break-art-installation/  
(Hämtad 2020-04-07); Toledo Museum of Art, All are one, 2015, [Video] https://www.youtube.com/watch?v=cZldmetKbj0 
(Hämtad 2020-04-07).  
14

 Rosenthal, s. 46ff. 
15

  Janet Cardiff är en konstnär från Kanada som arbetar med ljud i form av ljudinstallationer och soundwalks. För mer 
information: http://www.cardiffmiller.com/ (Hämtad 2020-04-07). 
16 Cardiff, Janet, The Forty Part Motet, 2001. KQED Arts, One Collective Breath: Janet Cardiff’s ‘The Forty Part Motet’, 2015, 
[Video] https://www.youtube.com/watch?v=rZXBia5kuqY (Hämtad 2020-04-07); Testino, Laura, “High Museum partners with 
MoMA to bring Janet Cardiff’s Forty Part Motet”, Atlanta Magazine, 2014-09-04, http://www.atlantamagazine.com/news-
culture-articles/high-museumpartners-with-moma-to-bring-janet-cardiffs-forty-part-motet (Hämtad 2020-04-07). 

http://www.trfineart.com/artist/pinaree-sanpitak/#artist-works
https://mymodernmet.com/pinaree-sanpitak-anything-can-break-art-installation/
https://www.youtube.com/channel/UCuKKixbcCHou4tqKwFhyJ9g
https://www.youtube.com/watch?v=cZldmetKbj0
http://www.cardiffmiller.com/
https://www.youtube.com/channel/UCS7Oxr5knNkZ8SlryFZnq0g
https://www.youtube.com/watch?v=rZXBia5kuqY
http://www.atlantamagazine.com/news-culture-articles/high-museumpartners-with-moma-to-bring-janet-cardiffs-forty-part-motet
http://www.atlantamagazine.com/news-culture-articles/high-museumpartners-with-moma-to-bring-janet-cardiffs-forty-part-motet
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av 11 minuter musik och 3 minuter rast där sångarna talar om vardagliga saker. Verket visades för första 

gången i Rideau Chapel National Gallery of Canada och har visats många gånger efter det på olika 

platser. Eftersom verket är visuellt sparsmakat blir det ljudande materialet mer betydelsefullt och 

framträdande. Installationen blandar kör och alldagligt tal vilket förankrar verket i samtiden. Detta gör 

att Cardiffs installation kan ses som ett verk inom kategorin imitationer.  

Verk i den tredje kategorin interventioner bryter enligt Rosenthal mot konventioner om hur 

rummet betraktas eller används genom att ingripa mellan besökaren och rummet.17 Christina Kubisch18 

verk Licht Himmel19 (bild 4) består av en 14-kanalig ljudkomposition samt tjugofyra vertikala rader och 

två ringar av ljuskällor monterade på väggarna och i taket av den över hundra meter höga Gasometern i 

Oberhausen, Tyskland. Den höga byggnaden som ligger mitt i Ruhr-områdets industrilandskap har 

tidigare använts till att lagra gas men tjänar nu som utställningslokal. Gasometerns tunna plåtväggar 

isolerar dåligt från bullret utanför men installationen riktar besökarens uppmärksamhet mot rummet 

innanför. Licht Himmel inspirerades av Friedrich Schinkels20 scenografi för Wolfgang Amadeus Mozarts21 

opera Trollflöjten22 och det är samma storslagna uttryck som här kontrasteras mot den annars mörka 

industrilokalen. På samma gång som installationen tycks förstärka rummets dimensioner och materiella 

karaktär så ingriper den alltså mellan besökaren och det omgivande industriella landskapet. Detta gör 

att Licht Himmel fyller kriterierna för att vara ett verk i kategorin interventioner.  

Rosenthal anser att konstnärer vars verk faller inom den fjärde och sista kategorin närmanden 

ser platsen som en medhjälpare och inte som en fiende till konsten som skapas. Dessa verk utgörs av en 

plats eller omvandlar platsen till konstverk i besökarens ögon genom någon förändring.23 Robin 

Minards24 verk On and Between25 (bild 5) består av hundra ljudkanaler som skickas till hundra små 

högtalare som är uppsatta på pelarna i konserthuset Philharmonie i Luxemburg. Högtalarna är placerade 

i växtlika former för att dra in besökaren i installationen och det ljudande materialet är en blandning av 

                                                           
17

 Rosenthal, s. 61ff. 
18

 Christina Kubisch är kompositör, ljudkonstnär och performancekonstnär. För mer information: 
http://www.christinakubisch.de/en/biography (Hämtad 2020-04-07). 
19

 Kubisch, Christina, Licht Himmel, 2016.  Gasometer Oberhausen, Fire Light Sky, 2006, 
https://www.gasometer.de/en/exhibitions/fire-light-sky (Hämtad 2020-04-07); Sonic Acts, Christina Kubisch- Attacks: Forty 
Years of Electromagnetic Investigations, 16:08-19:14, 2018, [Video] https://www.youtube.com/watch?v=jM5cDFDEPA4 
(Hämtad 2020-04-07). 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Rosenthal, s.77 och 84. 
24 Robin Minard är kompositör som till stor del arbetar med ljudinstallationer. För mer information: 
http://www.robinminard.com/minard.content.php?x=1449&y=742&lang=uk (Hämtad 2020-04-07). 
25

 Minard, Robin, On and Between, 2017. Philharmonie Luxembourg, On and Between: Sound Installation by Robin Minard, 
2017, [Video] http://www.chanasue.com/robin-minard-on-and-between (Hämtad 2020-04-07). 

http://www.christinakubisch.de/en/biography
https://www.gasometer.de/en/exhibitions/fire-light-sky
https://www.youtube.com/watch?v=jM5cDFDEPA4
http://www.robinminard.com/minard.content.php?x=1449&y=742&lang=uk
http://www.chanasue.com/robin-minard-on-and-between
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inspelade ljud från platsen med ljud från naturen. Minard för in verket i miljön genom att integrera den 

ljudande kompositionen med byggnadens arkitektur och skapar på så sätt en skog. Minard tolkar platsen 

och låter den blomma ut. Med hjälp av dessa element får han besökaren att lyssna på själva platsen. 

Detta gör att Minards installation kan beskrivas som ett verk inom kategorin närmanden. 

Den ovan föreslagna indelningen av installationskonst tjänar här till att belysa några centrala 

valmöjligheter i det konstnärliga arbetet med installation som konstform. En indelning av det slag som 

Rosenthal föreslår utgår i hög utsträckning från en tolkning av konstnärens intentioner, t.ex. är 

gränsdragningen mellan interventioner och närmanden beroende av huruvida vi uppfattar att 

konstnären vill ifrågasätta eller förstärka platsens på förhand givna karaktär. Detta gör indelningen 

känslig som analysverktyg men också praktisk som ett verktyg för vägledning åt konstnären i sitt arbete. 

Exemplen som används i denna text är endast till för att förklara indelningarna och har valts just på 

grund av att de är tydliga exempel och inte för att problematisera Rosenthals gränsdragningar.26 

Indelningen har använts som vägledning vid det konstnärliga arbetet med Metamorfosis och tjänar här 

till att skapa en förförståelse inför beskrivningen av det konstnärliga arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

                                                           
26

 Rosenthal nämner redan att dessa kategorier inte är uteslutande och med utgångspunkt i den tidigare beskrivningen av 
installationskonst som ett brett konstnärligt fält är det möjligt att de inte heller är uttömmande. Rosenthal, s.29. 

 



 

10 
  

 

Bild 2. Pinaree Sanpitak, Anything can Break, 2012. 

Bild 3: Janet Cardiff, The Forty Part Motet, 2001. 
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Bild 5. Robin Minard, On and Between, 2017. 

Bild 4. Christina Kubisch, Licht Himmel, 2006. 
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TILLBAKABLICK 
 

Ljudverket Metamorphosis (bild 6) är en utveckling av installationsidén Kokong27 (bild 7) som var mitt 

examensarbete för kandidat i elektroakustisk komposition28 på Kungliga Musikhögskolan 2018. Detta var 

en första prototyp på temat att kombinera handtovade objekt med elektroakustiskt komponerade 

stycken. Verket bestod av en ensam kokong och redan under denna tid fanns en vision om att utöka det 

konstnärliga uttrycket med en yttre ljudvärld. Denna idé kunde dock inte prövas vid detta tillfälle då 

Kokong krävde ett annat sätt att hantera den yttre ljudmiljön. Detta på grund av att verket visades i 

samma rum som ett annat ljudkonstverk, Erase[r]Head 1.029 av studenten Sol Andersson. Detta var en 

lärorik process där vi båda fick göra konstnärliga anpassningar för att framhäva varandras verk utan att 

tumma för mycket på våra enskilda konstnärliga visioner. Denna anpassning gjorde dock att Kokong blev 

mer en ljudskulptur än en installation som tog ett helt rum i besittning. Det var ett verk som besökarna 

gick runt och betraktade utifrån men inte steg in i annat än inuti kokongen.  

Syftet med att utveckla projektet vidare var att skapa en rumsfyllande installation som fler 

besökare kan uppleva simultant. Målet var att utnyttja hela rummet och på så sätt skapa en artificiell 

och teatralisk miljö som besökarna kan ta del av. Det har också varit viktigt att hitta ett annat sätt att 

använda ljud i ett rum och att skapa en annan typ av lyssningssituation. I Kokong hade kompositionen av 

ljuden inuti skulpturen en tydlig början och ett tydligt slut, något som få besökare tog sig tid att uppleva. 

De som besökte installationen betedde sig inte som vid en konsertsituation och det blev tydligt att en 

ständigt tillgänglig komposition kräver en annan användning av ljud.  

Liksom sin föregångare Kokong tar Metamorphosis sin utgångspunkt i artikeln Hur förvandlas 

larven till en fjäril?30 från Illustrerad Vetenskap. Artikeln beskriver larvens utveckling till färdig fjäril och 

installationen ska återspegla denna process. Tanken är att personen som är inne i skulpturen ska känna 

denna metamorfosliknande process. Den grundläggande frågeställning som legat till grund för arbetet 

med de båda verken är: Hur kan en metamorfosliknande upplevelse skapas?  

Inför arbetet med Metamorphosis radade jag upp ytterligare frågeställningar som kunde vara till 

hjälp vid skapandet av den konstnärliga gestaltningen. Dessa frågeställningar belyser utvecklingen från 

                                                           
27

 Björn, Anna, Kokong, 2018. 
28

 Björn, Anna, Kokong – ett förändringsverk: Ljudinstallationer med utgångspunkt i biologiska processer, 2018, [Elektronisk 
resurs] http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1213441/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2020-04-07). 
29

 Andersson, Sol, Erase[r]Head 1.0, 2018 . För mer information: https://www.solandersson.se/?p=1355 (Hämtad 2020-04-07). 
30

 Illustrerad Vetenskap, “Hur förvandas larven till en fjäril?”, 2009  
http://illvet.se/djur/insekter/hur-forvandlas-larven-till-en-fjaril (Hämtad 2020-04-07). 
 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1213441/FULLTEXT01.pdf
https://www.solandersson.se/?p=1355
http://illvet.se/djur/insekter/hur-forvandlas-larven-till-en-fjaril
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Kokong, de två första berör den rumsfyllande aspekten och de två senare berör kompositionen av det 

soniska materialet. 

 På vilket sätt vill jag att installationen ska ta rummet i besittning? 

 Hur kan ett artificiellt rum skapas utan att det befintliga rummet inkräktar? 

 Vad innebär det att installationen existerar under en specifik tidsrymd? 

 Hur kan en ljudinstallation skapa en annan typ av lyssningssituation? 

Dessa frågor verkade som en konstnärlig ram under projektets gång. Vid olika typer av beslutsfattande 

kunde frågorna även användas som en estetisk kompass för att styra det konstnärliga arbetet i rätt 

riktning.   

Bild 6. Anna Björn, Metamorphosis, Scenkonstmuseet, Stockholm, 
2020. 

 

Bild 7. Anna Björn, Kokong, Kungliga Musikhögskolan, 
Stockholm, 2018. 
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METAMORFOS SOM OMVANDLINGENS PROCESS 
 

Två typer av metamorfos 

 

För att tydliggöra det följande resonemanget är det viktigt att först redogöra för vad som här avses med 

metamorfos. Naturfotografen och författaren Rupert Soskin redogör i sin bok Metamorphosis: 

astonishing insect transformations31 för två distinkta typer av metamorfos:  

A. emimetabol utveckling  

B. holometabol utveckling 

Emimetabol utveckling (bild 8A) beskrivs i boken som ofullständig metamorfos och genomgås bland 

annat av insekter såsom gräshoppa, syrsa och kackerlacka. Dessa individer liknar den vuxna formen 

genom hela livet. De unga individerna kallas nymfer och varje gång de ömsar skinn kommer de närmare 

sin vuxna kropp.32  

Holometabol utveckling (bild 8B) beskrivs av Soskin som fullständig metamorfos. Individen har 

olika form genom sina olika utvecklingsfaser. Några insekter som genomgår denna form av metamorfos 

är bland annat fjärilar, malar och skalbaggar. I denna process genomgår individen olika stadier med en 

tydlig kroppslig omvandling. Soskin beskriver att individen genomgår fyra stadier: ägg, larv, puppa och 

slutligen sin vuxna form.33 

  

                                                           
31

 Ibid. 
32

 Ibid. s. 21. 
33

 Ibid. s. 21f. 

Bild 8.  Emimetabol (A) och holometabol (B) utveckling. 
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Fullständig metamorfos 

 

Författaren Ferris Jabr beskriver i en artikel för Scientific American34 konkret vad som händer inuti en 

puppa35. Jabr skriver att larven ordnar om sig till fjäril genom att lösa upp sin vävnad med hjälp av 

enzymer. Allt innehåll i puppan är dock inte upplöst i en enda röra, vissa organiserade celler överlever 

denna behandling. Dessa så kallade imaginära skivor utveckas i äggstadiet och det växer fram en skiva 

för varje kroppsdel som den vuxna individen behöver: för ögonen, för vingarna, benen och så vidare. 

Jabr redogör för att vissa arter har dessa imaginära skivor vilande under larvstadiet medan hos andra 

arter börjar de utvecklas till färdiga kroppsdelar redan innan larven nått puppstadiet.36 

När en larv har sönderdelat sina vävnader använder de imaginära skivorna den proteinrika 

lösningen för att ge näring åt den snabba celldelning som bygger upp alla funktioner som en vuxen fjäril 

eller mal har. Jabr menar att beroende på arten bevaras vissa av larvens muskler och delar av 

nervsystemet till stor del i den vuxna fjärilen. Han skriver även i sin artikel att det finns studier som 

antyder att malar har minnen från larvstadiet. Detta är en tanke som i sig skulle kunna inspirera till 

andra konstnärliga projekt. 37  

 

Metamorphosis – ett konstnärligt projekt 

 

Även om det konstnärliga projektet i hög grad involverar skulptural formgivning så behandlar denna text 

främst idéerna bakom det soniska materialet. Projektets huvudsakliga inspirationskälla för både det 

soniska och det visuella har varit den fullständiga metamorfosen. De beslut som fattats längs vägen 

grundar sig i reflektioner kring denna process. Själva installationen består av tre tovade skulpturer som 

besökaren kan gå in i och de rymmer en person vardera. Skulpturernas material är tovad ull och de 

liknar till formen kokonger. I varje skulptur finns åtta högtalare som spelar ett unikt stycke elektronisk 

musik. Dessa stycken är komponerade med enbart höga frekvenser. I rummet utanför spelas samtidigt 

ett elektroniskt stycke vars komponenter triggas av besökarna med ultraljudssensorer. Det soniska 

materialet till Metamorphosis består av en inre ljudvärd och en yttre ljudvärld som komponerats 

tillsammans. Kompositionerna är separerade i olika frekvensband och samverkar med varandra för att 

                                                           
34

 Jabr, Ferris, Scientific American, “How Does a Caterpillar Turn into a Butterfly?”, 2012-08-10, 
https://www.scientificamerican.com/article/caterpillar-butterfly-metamorphosis-explainer/ (Hämtad 2020-04-07).  
35

 Ibid. Jabr använder här termerna “chrysalis” och “cocoon” för att beteckna en kristalliserad puppa respektive en spunnen 

puppa. Här används “puppa” för att beteckna båda dessa former.  
36 Ibid. 
37

 Ibid. 

https://www.scientificamerican.com/article/caterpillar-butterfly-metamorphosis-explainer/
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skapa en helhet. Kokongernas respektive inre ljudvärldar är begränsade till högfrekventa ljud medan den 

yttre ljudvärlden består av ljud i både låg- och mellanregistret. Högtalarna inuti kokongerna kunde 

därför vara så små att de inte kan återge låga frekvenser. 

Utgångspunkten för Metamorphosis inre ljudvärld är det soniska materialet från Kokong vilket i 

sin tur inspirerats av artikeln Hur förvandlas38 larven till en fjäril?  från Illustrerad Vetenskap. Vid 

komponerandet av det soniska materialet till Kokong tog jag fasta på fem ord ur artikeln: tid, 

omstrukturering, utveckling, förstörelse och återuppbyggnad. Dessa ord var viktiga vid strukturerandet 

av stycket. Själva ljuden som skapades till detta verk representerade de imaginära skivorna till: anlag, 

andningskanaler, nervsystem, matsmältningssystem och hjärta.39  

Kompositionerna till Metamorphosis tre kokonger har utvecklats vidare från dessa idéer genom 

att fantisera fritt kring den beskrivande artikeln av Jabr. Vid komponerandet användes det soniska 

materialet från Kokong som styckenas imaginära skivor. I den tidigare kompositionen utvecklades ljuden 

över tid genom stadier vilka motsvarar förstörelse, omstrukturering och återuppbyggnad. Detta var 

möjligt då kompositionen hade en början och ett slut. Kompositionen av de senare styckena tar istället 

fasta på det tillstånd av total upplösning som beskrivs av Jabr. Den grundläggande frågeställningen kan 

sammanfattas på följande vis: Hur skulle denna process låta om den kunde höras av ett mänskligt öra?  

Att metamorfos är en process innebär att den uppvisar förändring över tid med en början och 

ett slut, i en fullständig metamorfos sker en omvandling mellan dessa punkter. Med ”omvandling” 

menas att det som förändras går från en distinkt form till en annan. Detta kan kontrasteras mot den 

ofullständiga metamorfosen där individen behåller sin form genom alla stadier i utvecklingen. 

Fullständig metamorfos kännetecknas därför alltid av minst två distinkta former, en ursprunglig och en 

som är processens resultat. Tanken bakom kompositionen av de inre ljudvärldarna i Metamorphosis är 

att gestalta den process som metamorfos innebär utan referenser till omvandlingens former. Det har 

därför varit viktigt för mig att det soniska materialet förmedlar det lösgörande och uppbyggande som 

Jabr beskriver. Detta skulle alltså ske i kompositioner utan början och slut där lösgörande och 

uppbyggande istället går i och ur varandra.  

 Varje komposition är uppbyggd av sex ljudspår som förändras långsamt över tid. Dessa 

spår spelas upp kontinuerligt var för sig med en mediaspelare gjord i Pure Data40 och då ljudspåren är av 

                                                           
38

 Istället för ”förvandling” används här ”omvandling”. Detta eftersom den förra termen ofta medför övernaturliga 
associationer. En förvandling är i denna mening en förändring av form som inte är en process eller där processen är av okänd 
karaktär. Med andra ord, i förvandlingen kan inte förändring studeras över tid. 
39

 Björn, s. 15. 
40

 Pure Data är ett är ett visuellt programmeringsspråk med öppen källkod för multimedia. För mer information: 
https://puredata.info/ (Hämtad 2020-04-07). 

https://puredata.info/
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olika längd skapas en naturlig förskjutning i uppspelningen. Ljuden är en blandning av rytmiskt och 

brusigt material som flyter i och ur varandra under hela stycket. Det var viktigt att ljuden hade en 

likartad karaktär eftersom det skulle kännas som att de tillhörde samma ljudvärld. Larvens upplösta 

tillstånd gav mig idén att skapa en högfrekvent flödande organisk ljudbild med en insektslik, upplöst 

karaktär. För att kunna gestalta känslan av att bli upplöst och sammansatt var det viktigt att få 

besökarna att känna någon form av kroppslig påverkan inuti kokongerna.  

Inuti kokongerna finns åtta högtalare (bild 9) och alla sex ljudspåren skickas till alla åtta 

högtalare för att skapa en kamfiltereffekt. Kamfiltereffekten är en typ av interferens där de mötande 

ljudvågorna samverkar och motverkar varandra vilket resulterar i förstärkningar och utsläckningar vid 

olika frekvenser. I det högre registret, där våglängderna är mindre uppstår dessa förstärkningar och 

utsläckningar tätare. Detta kan upplevas inuti kokongerna där en liten förskjutning av 

lyssningspositionen gör stor skillnad i det uppfattade frekvensinnehållet hos källan. Det är framför allt 

små huvudrörelser som resulterar i en svepande effekt (likt en flanger) vilket kan upplevas som ett 

tryckande inuti öronen eller huvudet. Detta skapar en mer kroppslig upplevelse för besökaren. Genom 

att jämföra signaler från öronen med varandra så kan hjärnan lokalisera en given ljudkälla. Detta sker 

med hjälp av skillnader i frekvensinnehåll, intensitet och ankomsttid (fas) hos det inkommande ljudet.41 

Eftersom hjärnan hos en person inuti någon av kokongerna får motsägelsefulla signaler från öronen så 

verkar detta disorienterande för besökaren. Små huvudrörelser förändrar drastiskt de inkommande 

ljudens fasförhållande, frekvensinnehåll och intensitet. Fler besökare har uppgett att de känner yrsel av 

att vistas inuti kokongen, något som alltså kan kopplas till kamfiltereffekten.42 

Inspirationen till Metamorphosis yttre ljudvärld kom efter en promenad i skogen. Under 

promenaden kunde jag urskilja tre organiska ljudlager som samexisterade och avlöste varandra. Det 

första ljudlagret rymde ljud som var mer eller mindre konstanta. Det andra ljudlagret rymde ljud som var 

korta och distinkta. Det tredje ljudlagret rymde ljud med växlande intensitet. Ljudlagren som hördes i 

skogen var rörliga och förändeliga vilket skapade en levande ljudvärld. Denna karaktär ville jag försöka 

gestalta genom den yttre ljudvärlden till Metamorphosis. För att kunna skapa en levande yttre ljudvärld 

som också kunde förändras över tid behövdes en komposition som kunde påverkas. För att lösa detta 

problem skapades ett system av sensorer. Systemet gjorde det möjligt att förändra kompositionen 

genom besökarnas rörelse och stillhet för att spegla naturens föränderliga miljö.  

                                                           
41

 I registret över 1kHz dominerar intensitet och frekvensinnehåll som kriterium för lokalisering men fasskillnader är fortfarande 
av betydelse. Everest, F. Alton & Pohlmann, Ken C., Master handbook of acoustics, 5:e upplagan, McGraw-Hill, New York, 2009, 
s. 59. 
42

 För mer information om kamfiltereffekten: Ibid. s. 144, 156f. För mer information om hjärnans lokalisering av ljudkällor: Ibid. 
s. 56-59.  
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Med dessa tre ljudlager i åtanke komponerades en artificiell yttre ljudvärd med samma 

organiska egenskaper. Den yttre ljudvärlden är kylig och hotfull till sin karaktär för att representera de 

påfrestningar som kokongerna ställs inför i sin naturliga miljö. Ljuden är indelade i tre karaktärstyper 

efter deras längd och frekvensinnehåll för att skapa en naturligt levande ljudmiljö:  

1. borduner  

2. korta ljud  

3. långsamma ljud  

Den första karaktärstypen borduner består av de längsta ljuden, dessa är 1 minut långa. Ljuden 

representerar de mer konstanta ljuden som finns i naturen (vind, trädsus, stadsbrus m.m.). Dessa ljud 

valde jag att placera i basregistret. 

Den andra karaktärstypen korta ljud består av ljud som endast är 1-5 sekunder långa. Ljuden 

representerar de korta och distinkta ljud som finns i vår omgivning (fågelljud, dunsar, smällar m.m.). 

Dessa ljud bryter av med sin påtagliga karaktär vilket gör att de kan ta plats trots att de kommer plötsligt 

och försvinner lika hastigt. De korta ljuden är de med rikast övertonspektrum i den yttre ljudmiljön. 

Den tredje och sista karaktärstypen långsamma ljud består av 30 sekunder långa ljud som 

smyger sig in i ljudbilden och smyger sig ut igen. Dessa representerar ljud med en gradvis stegrande och 

avklingande karaktär (flygplansljud, vindbyar, vågor m.m.) Ljuden har ett mer varierat frekvensinnehåll 

och är också rörligare till sin form.  

Den tekniska lösningen bygger på att den yttre ljudvärlden triggas med åtta Parallax PING-

sensorer43 (bild 10) och spelas upp med åtta högtalare. Mätdata från sensorerna registreras av en 

Arduino44 och översätts till Max45 som kopplar samman mätdata från en bestämd sensor med en grupp 

ljud som triggas av denna sensor. Varje sensor triggar ett ljud men slumpar mellan fem olika vilket 

skapar större variation i ljudbilden. Ljudet måste dessutom spelas till slut innan samma sensor kan trigga 

ett nytt. Fyra av sensorerna triggar ljud från den första karaktärstypen borduner. De sista två 

karaktärstyperna korta ljud och långsamma ljud triggas av två sensorer vardera.  

Genom detta system kan kompositionen för den yttre miljön hela tiden förändras och vara en 

del av den illusion som installationen försöker skapa. Eftersom den yttre ljudmiljön utgörs av ljud i det 

                                                           
43

 PING är en sensortyp som mäter avstånd med ultraljudsteknik. För mer information: Parallax, PING))) Ultrasonic Distance 
Sensor (#28015), 2013, [Elektronisk resurs] 
https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/28015-PING-Sensor-Product-Guide-v2.0.pdf (Hämtad 2020-04-07).  
44

 Arduino är ett utvecklingskort som kan användas till att styra andra elektriska komponenter. För mer information: 
https://www.arduino.cc/ (Hämtad 2020-04-07). 
45

 Max ett visuellt programmeringsspråk för multimedia. För mer information: https://cycling74.com (Hämtad 2020-04-07). 

https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/28015-PING-Sensor-Product-Guide-v2.0.pdf
https://www.arduino.cc/
https://cycling74.com/
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lägre registret så fyller denna utrymmet runt kokongerna. Särskilt ljud i kategorin borduner, vilka 

representerar de konstanta ljuden i naturen och som är de frekvensmässigt lägsta i kompositionen, tar 

hela rummet i besittning. Detta beror på ett fenomen som kallas för diffraktion vilket kortfattat innebär 

att en vågrörelse såsom ljud böjs när den passerar en kant. Ljud med större våglängd (lägre frekvens) 

diffraheras mer än ljud med mindre våglängd (högre frekvens). Detta innebär även att ljud med mindre 

våglängd ger tydligare akustiska skuggor på den sidan av ett objekt som inte träffas direkt av 

ljudvågorna.46 Hur mycket diffraktion ett objekt orsakar beror på förhållandet mellan objektets 

dimensioner och ljudets våglängd.  Om ytan av ett objekt som träffas av ljudvågor är mindre eller lika 

med våglängden diffraheras allt ljud. Om ytan av ett objekt som träffas av ljudvågor är större än 

våglängden reflekteras en del ljud och den akustiska skuggan blir relativt större. Små våglängder 

reflekteras därför i högre grad även från ytor nära ljudkällan och ljud i det övre registret upplevs därför 

som mer riktade. Detta leder till att kokongerna får en tydlig rumslig plats i den totala soniska 

kompositionen medan ljuden från den yttre ljudmiljön omsveper och rör sig runt dem.47 

 

                                                           
46

 Detta är också en av anledningarna till att lågfrekventa ljud är svårare att lokalisera än högfrekventa ljud. På grund av den 
högre graden av diffraktion så bildas ingen tydlig akustisk skugga av huvudet och hjärnan registrerar inte någon större skillnad i 
intensitet eller frekvens mellan signalerna från öronen. Det är därför som skillnader i fas är viktigare för lokaliseringen av ljud 
med frekvenser under 1kHz och skillnader i intensitet är viktigare för ljud över denna frekvens. Everest, F. Alton & Pohlmann, 
Ken C., s. 59. 
47

 För mer information om diffraktion: Ibid. s. 107-110. 
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Bild 10. Parallax PING-sensor i en låda monterad på ett stativ. 

Bild 9. Högtalare i en kokong. 
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Montering av Metamorphosis 

 

Metamorphosis ställdes ut på Scenkonstmuseet48 i Stockholm som ligger i byggnaden Kronobageriet 

vilken är Stockholms äldsta bevarade industribyggnad. Under vintern 2020 gjordes en provhängning där 

jag undersökte olika typer av upphängningssätt. Till en början hade jag tänkt att kokongerna skulle vara 

utspridda i lokalen men upptäckte att det skulle bli alldeles för svårt då upphängningsmöjligheterna var 

för begränsade. Byggnaden är nämligen skyddad vilket innebär att det till exempel är förbjudet att sätta 

upp nya fästen. Det gick dock att använda sig av hålband som virades runt takbjälkarna där det fanns 

större glipor.  

 Inför utställningen valde jag att placera kokongerna i mitten av rummet för att skapa en 

skogsliknande känsla. Min tanke var från början att använda fem kokonger men jag insåg under 

provhängningen att alla inte skulle få plats i rummet på ett bra sätt. Högtalarna och sensorerna 

placerades längs väggarna i rummet för att ge installationens yttre ljudvärld en omslutande karaktär. 

Skissen nedan (bild 11) visar hur de fyra sensorerna som triggar ljuden från den första karaktärstypen 

borduner är placerade mitt emot varandra. Mellan dem är sensorerna för de sista två karaktärstyperna 

korta ljud och långsamma ljud. En av sensorerna för långsamma ljud är placerad vid ingången för att dra 

in besökaren i installationen. Ur fyra högtalare spelas endast borduner och ur resterande fyra högtalare 

blandas korta ljud med långsamma ljud. Ljuden i de två sista karaktärstyperna är programmerade att 

byta högtalare var 30e och 58e sekund för att besökarna inte ska lära sig var i rummet de kommer att 

spelas upp.  

 De högfrekventa ljuden från kokongerna och ljudens placering i förhållande till varandra skapar 

en ytterligare dimension om man står mellan kokongerna. Där kan man både höra de skira ljuden från 

kokongerna samt den burdusa yttre ljudvärlden. Genom att kompositionerna är separerade i olika 

frekvensband smälter ljudvärldarna samman vid denna punkt. Detta gör att alla fyra kompositionerna 

uppfattas som en och besökaren upplever kompositionen i sin helhet. 

  

 

                                                           
48 För mer information: https://scenkonstmuseet.se/om-scenkonstmuseet (Hämtad 2020-04-07). 

https://scenkonstmuseet.se/om-scenkonstmuseet
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Bild 11. Skiss över ljudinstallationens alla delar. 
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AVSLUTNING 
 

Now, it´s ready to turn into a pupa. For once in its larval life, the insect stops eating and 
growing. In fact, it rids itself, of its gut and a few extraneous organs, and wanders 
around, searching for a place to rest.

49
 

Det är intressant att se hur en arbetsprocess utvecklar sig utifrån en specifik idé. Den idé som har varit 

drivande genom projektet är frågan: Hur kan en metamorfosliknande upplevelse skapas? Det finns inget 

enkelt svar på denna fråga då det finns ett flertal tolkningsmöjligheter och ett oändligt antal verk som 

skulle kunna göras på samma tema.  

För att besvara denna fråga använde jag mig av kunskaper inhämtade från mina utbildningar 

inom textilhantverk och komposition. Dessa två konstnärliga medium var grundstenarna till skapandet 

av Metamorphosis. Anledningen till att jag valde installationsmediet var att jag sökte efter nya typer av 

lyssningssituationer. Metamorphosis bjuder in besökaren till att använda både syn, lukt, känsel och 

hörsel. Genom att besökaren måste tränga sig in i kokongens öppning skapas en fysisk närhet till 

objektet. Inne i kokongerna är det varmt, det luktar ull och det skapas en avskildhet från världen 

utanför. Då den yttre ljudvärlden triggas med sensorer samtidigt som installationen innehåller kokonger 

fyllda med ljud så skapas även olika lager. Dessa lager erbjuder besökaren olika typer av upplevelser 

beroende på hur denna rör sig i rummet. Olika positioner i installationsmiljön ger därför varje besökare 

en unik upplevelse. Fler samtidiga besökare skapar dessutom en rörigare yttre ljudmiljö än enstaka 

besökare.  

Metamorphosis är inte beroende av någon specifik plats. Istället är installationen gjord för att 

kunna hängas på olika platser i olika konstellationer. Det viktiga är att verket skapar en trovärdig fiktiv 

miljö där besökaren stiger in. Detta kan göras på olika sätt då installationen är utformad för att kunna 

fungera med varierande antal kokonger och högtalare beroende på rummets utformning. Tanken med 

verket är att besökarna ska uppleva den omvandling som larven genomgår i kokongen. För att kunna 

göra detta låter Metamorphosis besökarna ta larvens plats och uppleva metamorfosen på ett mentalt 

plan. Alla dessa beslut är också fattade i enlighet med vad som enligt Rosenthals indelning av 

installationskonsten kännetecknar en förtrollning. Relationen mellan installationens delar skapar den 

fiktiva miljön och besökarens relation till installationen som helhet möjliggör upplevelsen av 

                                                           
49

 Todd, s. 257. 
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omvandling. Detta är en stor utveckling från Kokong där avsaknaden av en yttre ljudmiljö gjorde att 

kokongen upplevdes som ett fristående objekt och upplevelsen av omvandling var beroende av en 

tydligare uttalad kontext. Metamorphosis speglar naturen men är ändå inte en direkt avbildning. Det är 

känslan av och magin med metamorfosen som jag har försökt att förstora upp till mänsklig skala. Även 

om besökaren tar larvens plats så genomgår denna omvandling som människa. Tanken att människan 

skulle genomgå samma typ av process fascinerar mig.  

Omvandlingen i Metamorphosis gestaltas över tid med ljud som förändras, men en process 

såsom metamorfos har en tydlig början och slut. Detta kan en installation, till skillnad från en 

konsertsituation, inte erbjuda utan att kraftigt begränsa verkets tillgänglighet. I en konsertssituation har 

lyssnaren ofta en fast position genom hela upplevelsen vilket gör att det finns liten möjlighet för denna 

att påverka sin egen lyssningsupplevelse. Metamorphosis skulle vara tillgänglig på Scenkonstmuseet 

mellan 11.00 och 17.00 under två veckors tid så en annan typ av lyssningssituation var ett måste.  

Det räcker alltså inte med förändring i ljudmaterialet för att besökaren ska kunna uppleva 

metamorfos. På grund av den särskilda lyssningssituation som konstformen erbjuder så kunde inte 

kompositionen ges en början och ett slut. Upplevelsen av omvandling måste därför förmedlas utan 

referenser till metamorfosens ursprungliga eller resulterande former. Som redan nämnts åstadkommer 

Metamorphosis detta främst genom utformningen av den inre ljudmiljön. Utöver detta så förtydligas 

avsikten att gestalta omvandling genom att efterlikna kokongens funktion i naturen där kokongen både 

skyddar och avskärmar från interaktion med omvärlden. Inuti kokongen är individen passiv, den kan inte 

själv påverka processen. Det enda som kan påverka processen är störningar från omgivningen som ligger 

utanför individens kontroll. I Metamorphosis belyses detta genom skillnaden mellan den yttre och den 

inre ljudmiljön. Kamfiltereffekten inuti kokongerna gör att besökaren känner sig avskärmad från 

omgivningen utan möjlighet till påverkan. Detta kontrasteras mot den yttre ljudmiljön som påverkas av 

besökarens rörelse eller stillhet. Denna möjlighet till påverkan är dock avvägd så att förändringar i 

ljudbilden upplevs som en spegling av besökarnas aktivitet snarare än som en interaktion. Besökaren går 

alltså från en rörlig ljudmiljö som till viss del är en spegling av den egna aktiviteten till en där besökaren 

inte kan vara annat än en passiv mottagare. Detta sker genom ett slags överlämnande eftersom 

besökaren fysiskt träder in i en kokong och vet att en omvandling väntar. Inuti kokongen är besökaren 

avskärmad och skyddad från omgivningen men utelämnad till den disorienterande kamfiltereffekten. 

Även om det inte sker en fullständig omvandling i kompositionen av de inre ljudmiljöerna så är 

förhoppningen att helhetsupplevelsen ska vara en omvandling av sinnestillstånd. 
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Metamorphosis har fått många olika typer av reaktioner och mottagits på olika sätt. Vissa besökare 

reagerade väldigt starkt på att träda in i ett ljudande objekt och reaktionerna var både positiva och 

negativa. Detta förvånade mig mycket då jag trodde att det enbart skulle vara spännande och roligt. En 

del besökare vägrade till och med att gå in i kokongerna för att de kände så stort obehag. Att få ta del av 

dessa reaktioner har både varit intressant, roligt och frustrerande men också en viktig förberedelse inför 

nya projekt. Det finns mycket kvar att undersöka, vilket jag längtar efter att göra. Arbetet med att 

undersöka olika typer av lyssningssituationer tillsammans med tovade objekt kommer för mig att vara 

ett pågående projekt. 
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