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Det värdefulla skräpet 
”Upcycling” och värdeökningens semiotik

Anders Björkvall

A Transient object, once produced, will decline in value and in expected life-
span, eventually reaching zero on both. In an ideal world – a world uncannily 
like the one that is assumed in classical economics – it would then, having 
reached the end of its usefulness, disappear in a cloud of dust. But often this 
does not happen; it lingers on in a valueless and timeless limbo (rubbish) until 
perhaps it is discovered by some creative and upwardly-mobile individual and 
transferred across into the Durable category. (Thompson 2017:10.)

1. Inledning

Det inledande citatet kommer från introduktionen till Michael Thompsons 
Rubbish theory – The creation and destruction of value. Första utgåvan publi-
cerades redan 1979, men boken kom 2017 ut i en andra, reviderad utgåva. 
Att det dröjer nästan 40 år mellan första och andra utgåvan av en akademisk 
bok betyder givetvis något, t.ex. att dess innehåll har återupptäckts. I fallet 
med Rubbish theory är detta definitivt fallet, och i synnerhet har sopor blivit 
mer intressanta än vad de var under 1960- och 70-talen, då moderniteten och 
industrialismen påverkade synen på både produktion, konsumtion och för-
brukning av varor. Med andra ord, i en tid då jordens resurser på allvar börjar 
framstå som allt annat än oändliga, och hållbarhet på alla samhällsplan är nöd-
vändigt, vänds blicken mot det som för bara ett halvsekel sedan betraktades 
som värdelöst: sopor.

Thompsons bok har undertiteln The creation and destruction of value, och ett 
syfte med den är att presentera en teori för hur föremål kan gå från att ha mins-
kande värde, som alla bruksföremål (t.ex. tandborstar som Thompson skulle 
kalla ”transient”, sv. förgängliga, se Björkvall [2017:197]), till att ha konstant 
eller ständigt ökande värde. Föremål i den senare kategorin kallar han ”du-
rable” (sv. varaktiga), t.ex. samlarföremål. Thompsons intresse är riktat mot 
vissa gruppers makt över hur föremål värderas. Det ger givetvis hög status och 
ekonomisk styrka att de föremål man själv äger värderas som varaktiga (med 
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ökande värde) medan andra gruppers föremål värderas som förgängliga (med 
ständigt minskande värde). Och det är, enligt Thompson (2017:26f ), samma 
grupper i samhället som äger varaktiga föremål och som bestämmer vilka fö-
remål som ska värderas som varaktiga och inte förgängliga. Varför skulle de 
då släppa in andra gruppers föremål i den högsta värdekategorin? Övergångar 
från förgänglig- till varaktig-kategorin borde alltså vara ovanliga i ett sådant 
värderingssystem.

Samtidigt sker sådant hela tiden. Thompson tar vissa viktorianska föremål 
som exempel, men också hus i norra London. Den fråga som Thompson därför 
ställer är följande: hur är det möjligt för föremål att gå från att ha värdet för-
gängliga till värdet varaktiga? Hans svar är att de förgängliga föremålen först 
måste passera den osynliga (”covert”) sopkategorin (där de alltså saknar värde), 
och därifrån plockas upp av kreativa grupper för att vandra vidare till varaktighet.

Thompson är mest intresserad av social kontroll över värden och mindre 
av konkreta, materiella – designmässiga om man så vill – förändringar i vär-
deökningsprocesser. Det spelar för honom inte så stor roll om det syns eller 
känns på ett föremål att det har varit förgängligt, eller skräp. Men det finns 
semiotiska praktiker inom vilka värdeökning är tydligt knuten både till so-
ciala gruppers kontroll över värde och till materiell och designmässig mar-
kering av ett ursprung i sopor. Denna artikel handlar om ”upcycling” (det 
finns ingen bra svensk term) som semiotisk praktik och produkt (Emgin 
2012; Hetherington 2004; McDonough & Braungart 2013). I figur 1 finns 
ett exempel på en ”upcycling”-produkt. Använda plastflaskor (d.v.s. sopor) har 
samlats in i Afrika, omdesignats och satts ihop till en jakttrofé som kan säljas 
som ett potentiellt varaktigt föremål för ett relativt högt pris i en affär i Sverige.

Figur 1: Jakttrofé tillverkad av använda plastflaskor.
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”Upcycling” som praktik är ofta grundad i stora skillnader i ekonomiska till-
gångar mellan t.ex. Afrika och den industrialiserade världen som gör att många 
människor inte har något annat alternativ än att försöka skapa värde av det vär-
delösa (Millar 2008:26). Men ”upcycling” har också ett ursprung i mer ideo-
logiskt och ekologiskt grundade tankar om hållbar design som drar minimalt 
med naturtillgångar och inte påverkar miljön för mycket (Hetherington 2004).

Exemplet i figur 1 illustrerar också hur skillnaden mellan ”upcycling”, åter-
vinning (”recycling”) och ”downcycling”. Vid återvinning generellt behöver 
värdet varken minska eller öka, det kan vara detsamma: en plastflaska sköljs ur 
och används igen som behållare för vätska. Vid ”downcycling” minskar före-
målets ursprungliga värde i processen: plastflaskor mals ned och blir fyllnings-
material i husväggar. ”Upcycling”, som i figur 1, kräver alltså värdeökning, men 
det unika är att sådan värdeökning till stor del är knuten till att produktens 
ursprung, eller proveniens (”provenance”, Kress & van Leeuwen [2001], jfr 
Adami [2015]; Djonov & van Leeuwen [2011], se tydligare definition nedan), 
i sopor kan identifieras och kommuniceras. ”Upcycling” är alltså inte bara an-
tropologiskt, sociologiskt och ekonomiskt intressant: det är i allra högsta grad 
semiotiskt intressant som en process där social (värderings)praktik, materialitet 
och design vävs samman.

I denna artikel analyseras ”upcycling” som semiotisk praktik och produkt ut-
ifrån en närläsning av ett antal ”upcycling”-föremål som samlats in i Sydafrika 
och Sverige.1 Ramen är socialsemiotisk (van Leeuwen 2005) vilket på ett 
grundläggande plan motiveras av ett intresse för hur semiotiska resurser av olika 
slag används, och framför allt återanvänds, för att realisera värdeökningsbety-
delser i ”upcycling”-artefakter. Semiotiska resurser kan t.ex. vara färger eller 
textur (som repor i ett material), men också ord och kombinationer av ord 
som en del av språkets lexikogrammatik. Detta är ett delvis annat perspektiv 
än Thompsons (2017) där de konkreta materiella förändringarna tillskrivs liten 
betydelse för artefakters värdeökning. Det är också en delvis annan ingång än 
mer marxistiska analyser där värdeökning, om man hårdrar det, likställs med 
det arbete som investerats i en produkt (jfr Pedersens [2008] diskussion om 
produkters värde). Den presenterade analysen är i stället konkret inriktad på 
materiell och designmässig förändring, och den är socialsemiotiskt betydelse-

1 Den forskning som artikeln presenterar kommer från projektet Multimodala texter och lä-
rande i högre utbildning (2016–2018) som finansieras av Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning (STINT). Projektet är ett samarbete med Kapstadens univer-
sitet och National Research Foundation i Sydafrika. Denna artikel bidrar till att av projektets hu-
vudsyften: att utforska nya och förändrade multimodala kommunikationsformer i Sverige och 
Sydafrika.
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driven: På vilket sätt realiseras betydelsen ’detta är ”upcycling” av sopor, och är 
därför hållbart med både högt etiskt och ekonomiskt värde’ i dessa artefakter? 
Målet är att presentera några socialsemiotiska principer för hur denna typ av 
värdeökning går till. Artikeln utmynnar i en diskussion av räckvidden och för-
klaringsvärdet för en sådan socialsemiotisk analys: På vilket sätt kan egentligen 
socialsemiotiken bidra till att öka vår förståelse av samtida, globala fenomen 
som ”upcycling”?

2. ”Upcycling” som social och semiotisk praktik

Under 2.1 fördjupas först diskussionen om hur värde och värdeökning har 
behandlats inom antropologisk, sociologisk, semiotisk och språkvetenskaplig 
forskning, både generellt och mer specifikt i relation till ”upcycling”. Därefter 
presenteras under 2.2 ett antal socialsemiotiska begrepp som fångar upp hu-
vuddelen av det som lyfts fram som centralt i 2.1, och som tillämpas i analysen 
av ”upcycling”.

2.1 Forskning om värde och värdeökning

Inom antropologin har värde som företeelse behandlats i ett antal verk utöver 
Thompsons, egentligen utifrån frågan ”vad är värde i olika sammanhang och 
hur skapas det?” I Appadurais (1986) inledning till den mycket citerade anto-
login The social life of things: Commodities in cultural perspective framhävs att 
värdet hos ett föremål i huvudsak är kopplat till dess potential att bytas mot 
annat med värde, t.ex. pengar. Hur åtråvärd en produkt är och hur mycket 
människor är villiga att ge upp för att få den blir på så sätt helt avgörande 
för värdet. Detta kan ses som en typ av markering mot den ovan nämnda 
marxistiska synen att värde främst skapas genom arbetet i produktionen. Men 
viktigare för ”upcycling” är att Appadurai, och Kopytoff (1986) i samma an-
tologi, lyfter fram vikten av att följa artefakters hela livscykler och historia för 
att komma åt hur deras värde skiftar utifrån vad Appadurai kallar ”regimes of 
value” (1986:14–15), som på svenska kan kallas värderingsdiskurser. Denna 
tanke är besläktad med Thompsons värdekategorier, och föremål som vandrar 
mellan dessa och vars värde på så sätt förändras.

I en monografi om antropologiskt grundad värdeteori ger Graeber (2001) 
en omfattande beskrivning av hur värde har tematiserats och använts i de 
bredare social- och samhällsvetenskapliga fälten. Genomgången kan samman-
fattas som att värde behandlats som antingen det som är ’bra’ och ’riktigt’ i 



59

människans liv, som den grad till vilken människor är villiga att betala för det 
de önskar och, slutligen, värde som betydelsebärande skillnad (t.ex. mellan ar-
tefakter) (Graeber 2001:1-2). Det första sättet att behandla värde kan ses som 
antropologiskt eller sociologiskt: värde är inte nödvändigtvis ekonomiskt utan 
kopplat till andra, kanske religiösa, etiska eller ideologiska förhållningssätt. 
Det andra är tydligt ekonomiskt: ju större åtrå personer känner för en artefakt, 
desto mer är dessa personer villiga att betala, och det blir artefaktens värde 
(även om denna åtrå och betalningsvilja alltså skiljer sig åt mellan olika värde-
ringsdiskurser, vilket Appadurai – som Graeber beskriver som en tydlig repre-
sentant för den ekonomiska synen på värde – påpekat). Det sista sättet att be-
handla värde kommer från Saussure och strukturalismen och har sin grund i en 
språkvetenskaplig, semiologisk syn på betydelse: ”the meaning of a word as its 
’value’” i relation till andra betydelser i ett system (Graeber 2001:13). Beroende 
på system så skulle alltså ”upcycling”-jakttrofén i figur 1 kunna få ett högre eller 
lägre värde än en jakttrofé tillverkad av en verklig afrikansk buffel.

Samtliga dessa sätt att behandla värde har relevans för analysen av ”upcy-
cling”. Det finns ett etiskt och upphöjt värde med ”upcycling” som praktik 
och produkt, vilket vi återkommer till nedan. Samtidigt måste ”upcycling”-ar-
tefakter – i alla fall de som tillverkas i t.ex. Afrika av personer med begränsade 
möjligheter till andra inkomster – alltid ha ett tydligt ekonomiskt värde. 
Potentiella kunders villighet att betala för ”upcycling”-föremålen är central för 
de transformerade sopornas värde. Slutligen sätter den Saussure-inspirerade 
värdeuppfattningen fingret på kopplingen mellan värde och betydelse: värde-
ökning i ”upcycling” är en semiotisk process och kan analyseras som sådan.

Om man återvänder till Thompsons (2017) ”rubbish theory” så kan man ur 
ett semiotiskt perspektiv säga att Thompsons tre värdekategorier (förgängliga, 
varaktiga och sopor) är att betrakta som betydelsepotentialer hos artefakter 
(van Leeuwen 2005), eller hos vilka material som helst. Och betydelsepoten-
tialer kan realiseras i vissa sammanhang och förbli just potentialer i andra (van 
Leeuwen 2005:4). När det gäller Thompsons paradexempel – viktorianska sil-
kesvävnader (så kallade ”Stevengraphs”) och hus i norra London – handlar det 
alltså om att olika betydelsepotentialer realiseras vid olika historiska tidpunkter 
(och, för att återvända till Appadurai, i relation till olika värderingsdiskurser): 
förgängliga betydelser omtolkas och blir till varaktiga, och nyckeln till detta är 
att artefakterna passerar genom sopkategorin.

Thompson diskuterar en typ av kretslopp som explicitgör och värderar sopor 
på ett sätt som länge varit ovanligt i det västerländska konsumtionssamhället. 
Mer precist kan man säga att Thompson omformulerar vad sopors värde är, 
vilket bl.a. plockats upp i nyare forskning om ”upcycling” och relaterade fe-
nomen som ”trashion” (exempelvis då begagnade kläder sys och designas om) 
(Crabbe 2012; Hawkins 2001; Hetherington 2004). Hetherington (2004) be-



60

skriver den förändrade synen på sopor genom ett resonemang om metaforer. 
Om papperskorgen tidigare var en metafor för deponi av värdelösa artefakter 
så är det nu bättre att använda dörren som metafor: den kan öppnas för att 
släppa in förgängliga artefakter som förlorat sitt värde i sopkategorin, men den 
kan också öppnas för att släppa ut sopor åt andra hållet då de återigen kan få 
ett ökande värde.

Att artefakter skapats av sopor är alltså en betydelsepotential som måste 
vara framskjuten vid ”upcycling”. Om denna betydelsepotential inte alls rea-
liseras i människors möte med en ”upcycling”-produkt handlar det, ur kon-
sumentens perspektiv, inte om ”upcycling”. En skål gjord av t.ex. färgglada 
telefonledningar kan vara så välputsad att det inte går att känna igen varken 
materialets tidigare funktioner eller det faktum att det passerat sopkategorin 
(jfr Björkvall 2017:199–200). Den kan ändå ha ett värde som (ur t.ex. ett 
svenskt perspektiv) ’lite exotiskt sydafrikanskt hantverk’ eller, mer estetiskt, 
’vacker’, men ”upcycling”-betydelserna realiseras inte.

För att ansluta till globala diskurser om ”upcycling” som etiskt högtstående, 
fattigdomsbekämpande, hållbart och designmässigt nyskapande måste i stället 
sopkategorins betydelsepotentialer följa med artefakten från sopkategorin in 
i den högre värdekategorin. Emgin (2012), som är designforskare, samman-
fattar några av de tydligaste konnotationerna hos ”trashion”, som hon ser som 
en underkategori till ”upcycling”: ”Thus, not only is the environment purified 
by upcycling, but people involved in trashion, as both designers and users, are 
also ennobled by virtue of their commitment to nature and humanity.” (S. 65.) 
Den semiotiska och designmässiga utmaningen ligger alltså i att på ett rent ma-
teriellt och kanske estetiskt sätt höja värdet på det ’värdelösa’, men samtidigt 
maximera möjligheten att betydelsepotentialen ’har varit sopor’ kommer att 
realiseras av mottagaren eller konsumenten av produkten.

En av drivkrafterna bakom produktionen av den typ av afrikanska 
”upcycling”-föremål som analyseras i den här artikeln är att sälja till tydligt 
köpstarka grupper, ofta turister. Detta betyder att artefakterna inte bara be-
höver uppvisa mobilitet mellan Thompsons (2017) värdekategorier; de måste 
också ha potential att röra sig globalt samtidigt som de uppvisar lokal au-
tenticitet. Just spänningen mellan mobilitet och autenticitet är något som ti-
digare forskning pekat ut som kännetecknande för turistföremål (Pietikäinen 
& Kelly-Holmes 2011:326). När det gäller afrikansk ”upcycling” samman-
faller dessa ofta: det är den för turister delvis okonventionella proveniensen i 
sopor som aktualiserar autenticitet som i sin tur möjliggör mobilitet, antingen 
genom att turister köper med sig ”upcycling”-produkter hem eller genom att 
de kan exporteras på andra sätt.



61

2.2 Några socialsemiotiska begrepp för analys av ”upcycling”

Socialsemiotiken intresserar sig för semiotiska resursers användning och his-
toria som delar av sociala och diskursiva praktiker (van Leeuwen 2005). De as-
pekter av värdeökning och ”upcycling” som presenterats ovan är i allra högsta 
grad kompatibel med socialsemiotiken, med modifieringen att socialsemio-
tikens intresse alltid är riktat mot meningsskapande. Mer konkret kan man 
säga att socialsemiotiken erbjuder specifika begrepp och tänkesätt som kan an-
vändas för att adressera betydelsesidan av såväl artefakters materialitet, design, 
historia och ursprung.

Värdeteoretiker som Thompson (2017) och Graeber (2001) diskuterar 
inte främst värdeförändring som meningsskapande, även om Graeber tar upp 
Saussure. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är det däremot naturligt att be-
handla värde just som en typ av betydelsepotential jämsmed andra betydelse-
potentialer som tillsammans utgör en kultur. Socialsemiotiken är konkret: den 
intresserar sig för det som tar materiell form i sociala praktiker. Detta i kombi-
nation med ett intresse för att hitta regelbundenheter – systemiska om man så 
vill – i mänskligt meningsskapande gör att socialsemiotiska perspektiv kan vara 
relevanta för analysera värdeförändringsfenomen som ”upcycling”.

För att fånga hur ursprunget i sopor kommuniceras i ”upcycling”-artefak-
terna används i denna artikel proveniens (”provenance”) som ett överordnat 
begrepp. Vilka resurser används för att ange den viktiga proveniensen i värde-
kategorin sopor (Thompson 2017), d.v.s. hur markeras tidigare skeden i arte-
fakternas livscykel (Appadurai 1986; Kopytoff 1986)? Proveniens introduc-
erades av Kress & van Leeuwen (2001:72) som hur “‘mythical’ signifieds are 
‘imported’ from some other domain (some other place, time, social group, 
culture) to signify a complex of ideas and values which are associated with 
that ‘other’ domain by those who do the importing”. Djonov & van Leeuwen 
(2011:546) använder proveniens i en analys av textur och specificerar defini-
tionen ytterligare: att uppfatta proveniens är att känna igen varifrån en ”sig-
nifier” (’betecknande’) kommer i social och kulturell mening. Ett konkret 
exempel från ”upcycling” är hur återanvända varumärken i en artefakt kan 
kopplas till domänen billig vardagskonsumtion eller lyxkonsumtion (vilket 
ibland är fallet vid ”trashion”, se ovan).

Djonov & van Leeuwen (2011:547) använder sig också av ett relaterat be-
grepp från Kress & van Leeuwen (2001): erfarenhetsbaserad betydelsepotential 
(”experiential meaning potential”, jfr Lakoff & Johnson [1980]): ”Mapping 
the experiential meaning potential of texture […] involves extracting the qual-
ities that will allow a given texture to be described and compared with others.” 
Här handlar det om hur fysiska, ofta rent kroppsliga mänskliga erfarenheter av 
den konkreta, materiella omvärlden kan vara semiotiskt produktiva i olika sam-



62

manhang. Plast är t.ex. ett vanligt material i ”upcycling”. Repor och sprickor i 
plasten har potential att uttrycka betydelser som ’detta är använt och begagnat’ 
eftersom vi erfarenhetsmässigt vet att andra repade och spruckna material är 
just ’använda’ och ’begagnande’. För ”upcycling”-föremål är betydelsepoten-
tialen ’använt och begagnat’ ofta viktig för att uppnå en direkt koppling till 
föremålens tidigare sopstatus. Plana och orepade plastytor på ”upcycling”-fö-
remål kan enligt samma princip betyda ’nytt’, och då måste sopbetydelser ut-
tryckas på andra sätt.

Djonov & van Leeuwen (2011) gör en klar distinktion mellan proveniens 
och erfarenhetsbaserad betydelsepotential, men i analysen av ”upcycling”-fö-
remål i denna artikel ses proveniens som överordnat. Erfarenhetsbaserad be-
tydelsepotential behandlas som ett sätt på vilket proveniens i sopor eller i t.ex. 
vardagsprodukter kan markeras. Repor och sprickor i plast kan alltså erfaren-
hetsbaserat fungera som resurser för proveniensmarkering i sopor, men mate-
rialet plast kan också, mer konnotativt, peka ut proveniens i bredare kulturella 
och socio-ekonomiska domäner. I fallet med plast kan t.ex. en proveniens i ’in-
dustriell produktion’ och ’modernitet’ sägas markeras. Det centrala för ana-
lysen är intresset för hur personer som är involverade i semiotisk tolkning av en 
artefakt kan göra meningsfulla kopplingar mellan olika skeden i produktionen, 
designen och användningen av den.

Både proveniens och erfarenhetsbaserad betydelsepotential ligger nära 
andra begrepp inom semiotiken och diskursanalysen. Båda har t.ex. en del 
gemensamt med hur indexikalitet har använts inom bl.a. geosemiotiken och 
språkliga landskap. Scollon & Scollon (2003:22) skriver att ”an index points 
to its meaning”, vilket är just vad t.ex. repor i plast i en ”upcycling”-artefakt 
gör. Semiotiska resurser såsom repor (d.v.s. textur) eller varumärken och logo-
typer från billiga vardagsprodukter kan användas för att indexikalt peka ut en 
proveniens i sopor, vilket är nyckeln till interdiskursiva kopplingar till positiva 
diskurser om exempelvis hållbarhet och fattigdomsbekämpning. Mer specifikt 
kan man säga att sådana semiotiska resurser indexikalt kan peka ut att det är 
sopor som använts för att producera en produkt samt gärna vad materialet ti-
digare använts till och var det använts (t.ex. i Sydafrika).

Även centrala begrepp som rekontextualisering (Linell 1998:154–158; van 
Leeuwen 2008:12–21) är relevanta. Ur ett semiotiskt perspektiv är ”upcycling” 
en rekontextualiseringsprocess då material och semiotiska resurser vandrar mellan 
kontexter (t.ex. mellan Afrika och Europa) och betydelsepotentialer försvinner 
och kommer till. I denna rekontextualisering kan olika provenienser aktualiseras 
av konsumenter i Sverige respektive Sydafrika. Exempelvis kan en generell prove-
niens i sopor ofta kommuniceras till en svensk konsument, men kanske går pro-
veniensen i specifika sydafrikanska hantverkstraditioner där man alltid använt 
okonventionella metoder och material den svenska konsumenten förbi.
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de socialsemiotiska begrepp 
som presenterats kan användas för att konkretisera en analys av ”upcycling”-
föremål. I kombination med främst Thompsons (2017) mer generella teori 
om sopors dynamiska värde kan socialsemiotiken alltså bidra till en fördjupad, 
eller i alla fall kompletterande, förståelse för en globalt relevant social och se-
miotisk praktik.

3. Analys

Analysexemplen är hämtade från en ständigt expanderande korpus bestående 
av foton av ca 50 ”upcycling”-artefakter som samlas in från gatuförsäljare, i 
affärer och i något fall i konstskolor och i offentliga miljöer i Sydafrika och 
Sverige. Artefakternas textur och former har närstuderats i butikerna och på de 
andra platserna, och ett tiotal av produkterna har också köpts in. Majoriteten 
av artefakterna är inrednings- och hushållsprodukter, men det finns också flera 
mer konstnärligt ambitiösa föremål som små figurer av ståltråd, tavlor och 
andra väggföremål som jakttrofén i figur 1. Samtliga artefakter är producerade 
i Afrika, huvudsakligen i Sydafrika. De som analyseras i denna artikel har valts 
ut därför att de tillsammans illustrerar många olika sätt på vilka proveniens-
markeringar i sopor kan vara semiotiskt produktiva i ”upcycling”.

3.1 Jakttrofén

Jakttrofén i figur 1 är ett av flera liknande huvuden som fanns till försäljning 
i en affär i Stockholm som specialiserar sig på varor producerade i Afrika. 
Samtliga jakttroféer är individuellt designade, bl.a. med olika färgkombina-
tioner. Hela jakttrofén i figur 1 är tillverkad av plastbehållare: lock och pipar 
(längst ut på hornen) samt isärskurna plastdunkar och delar av dem (för ögon-
brynen på djurhuvudet).

På det mest materiellt konkreta planet finns det ett antal erfarenhetsbaserade 
betydelsepotentialer som knyter djurhuvudet till sopor. De semiotiska resur-
serna är främst textur och form. Djonov & van Leeuwen (2011:549-552) presen-
terar systemiska nätverk både för direkta taktila, betydelsebärande ytegenskaper 
hos material, och för mer komplexa. Systemiska nätverk är illustrationer av struk-
turer och val i semiotiska system (se t.ex. McMurtrie [2015] för en fördjupad 
beskrivning). Djonov & van Leeuwen lyfter bl.a. fram relief (”relief”, ’platt’ 
eller ’upphöjt’), stelhet (”rigidity”, ’mjukt’ eller ’hårt’) och viskositet (”viscosity”, 
’kladdigt’ eller ’inte kladdigt’). De komplexa ytegenskaperna knyter Djonov & 
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van Leeuwen t.ex. till yttre påverkan som gjort att ytegenskaper delvis förändras 
på ett ojämnt sätt. Vid slitage kan en plastyta t.ex. både uppvisa upphöjningar 
och urgröpningar (repor) och samtidigt vara plan och oförstörd på vissa ställen.

I termer av relief så finns det vissa repor i plasten som djurhuvudet i figur 1 
är tillverkat av, men huvudsakligen är plastytan jämn när man tar (och ser) på 
den. Samtidigt finns ett visst mått av komplexitet här: det går att se att plasten 
är använd genom att den i vissa delar är ojämnt sliten. Blandningen av färger 
och skruvkorkar från massor av olika plastflaskor ger också intryck av taktil he-
terogenitet snarare än homogenitet. På så sätt går det att uppfatta materialen 
som begagnade, men de är ändå inte så repiga att de inte kan ingå i en jakt-
trofé som faktiskt ska pryda en vägg. På liknande sätt är plasten mjuk snarare 
än hård, och det går att känna att den har fungerat som livsmedels- och kanske 
rengöringsmedelsbehållare. Plastkvaliteten är inte alls av den högkvalitativa typ 
som t.ex. finns i utvändiga plastdetaljer på moderna bilar. Dessutom är plasten 
noggrant rengjord och ’inte kladdig’. I termer av erfarenhetsbaserad betydel-
sepotential knuten till textur finns det alltså ett samspel mellan slitenhet, ren-
gjordhet och mjukhet som möjliggör värdeökningsbetydelser av typen ’tidigare 
billiga vardagsföremål, nu hantverk att visa upp på en vägg’.

Också form fungerar som en resurs för att – indexikalt – peka ut att artefakten 
är gjord av sopor. Dunken som utgör grunden till nosen på djurhuvudet känns 
igen på t.ex. handtagets form. Detsamma gäller för skruvkorkarna i både hornen, 
ögonen och längst fram på nosen: de känns igen som billiga vardagsprodukter 
genom sina former. Just denna typ av markering är central för de flesta typer av 
”upcycling”-artefakter och vi återkommer till den i följande analyser.

Texturen och formerna pekar på jakttroféns ursprung i värdelösa sopor och, 
innan dess, i kategorin förgängliga vardagsartefakter med ständigt minskande 
värde. På så sätt aktualiseras också ett antal konnotationer som kopplar arte-
fakten till det ’etiska’, ’miljövänliga’ och ’fattigdomsbekämpande’ som är cen-
tralt för värdeökning genom ”upcycling”. Samtidigt definieras ju proveniens 
som den semiotiska kopplingen mellan en artefakt (eller semiotisk resurs) och 
dess ursprung i en annan plats, praktik, tid, social grupp eller kultur. Jakttrofén 
i figur 1 säljs i Sverige, och de flesta svenskar kan nog tolka proveniensmarke-
ringar som pekar mot både sopor och billiga vardagsprodukter. Det faktum att 
det rör sig om ett huvud som liknar det från en afrikansk buffel pekar kanske 
ut proveniensen i Afrika, och möjligen i diskurser om storviltsjakt. Dessa be-
tydelsepotentialer ger den autenticitet som möjliggör mobilitet (Pietikäinen & 
Kelly-Holmes 2011) då artefakten rekontextualiseras från Sydafrika till en re-
lativt exklusiv affär i Stockholm. Men andra betydelsepotentialer faller möj-
ligen bort i vid rekontextualiseringen (jfr van Leeuwen 2008). I den syda-
frikanska kontexten är det t.ex. troligt att jakttrofén uppfattas både som en 
kritisk och humoristisk samhällskommentar. I Sydafrika är jakttrofén en väl-
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etablerad och värdeladdad symbol kopplad till bevarandet av landets unika 
djurliv. Jakttrofén i figur 1 kan fungera som en kritisk kommentar till att pri-
viligierade grupper jagar utrotningshotade afrikanska djur för att kunna sätta 
upp deras huvuden på väggen. På samma sätt som en typ av lek med högt 
och lågt (eller obefintligt) värde är betecknande för ”upcycling” i allmänhet så 
kan jakttrofén skapa en kontrast mellan priviligierade gruppers levnadssätt och 
sopor. Men den kritiska kommentaren rekontextualiseras troligen inte fullt ut 
då artefakten vandrar bort från Afrika.

Sammanfattningsvis kan man slå fast att semiotiska resurser knutna till det 
sensoriska (hur känns artefakten och hur ser den ut) är viktiga för att markera 
jakttroféns proveniens i sopor. Spänningen mellan denna markerade prove-
niens och den omdesignade, rengjorda och färgglada artefakten möjliggör både 
betydelsepotentialen att ’detta är etiskt hållbar ”upcycling”’ och värdeökningen 
från sopor till – beroende på aktuella värderingsdiskurser – varaktigt värde.

3.2 Varumärkesradion

Mest välkänd för turister i afrikanska länder är kanske den typ av ”upcycling”-
artefakter vars design skjuter fram varumärken och logotyper. Denna typ illus-
treras av radion i figur 2. Den fanns till försäljning i en affär i Kapstaden som 
specialiserat sig på ”upcycling”-föremål. Just det faktum att man i denna typ av 
”upcycling” inte polerar bort varumärken eller t.ex. vänder Coca-Cola-burkens 
logotypfria insida utåt när den rekontextualiseras är i det närmaste genrebe-
tecknande. Detta kan givetvis ha rent estetiska förklaringar: logotyper och för-
packningar är t.ex. ofta färgglada och bjuder in till kreativ omdesign. Men att 
skjuta fram varumärken och logotyper är också motiverat eftersom det ger vär-
deökning genom proveniensmarkering.

Figur 2: Radio tillverkad av burkar, kapsyler och ståltråd.
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De mer tekniskt avancerade delarna av radion, inklusive högtalaren, är troligen 
inte gjorda av sopor. Möjligen är också ståltråden som utgör radions stomme 
och handtag också ny. Ölkapsylerna och metallhöljet från Coca-Cola-burkar 
uppvisar emellertid samma typ av komplexa, delvis repiga och buckliga, delvis 
polerade textur som plasten i jakttrofén: detta är använt material.

Samtidigt är det inte texturen som framför allt pekar ut proveniensen i 
sopor här, utan det är det logotyperna och skriften (former och skrift). Och 
det handlar alltså mer om en grundläggande kulturell förståelse av kapsylernas 
och burkmetallens ursprung än om konkret, erfarenhetsbaserad betydelsepo-
tential: vi vet att läsk och öl säljs i burkar och flaskor som man använder en 
enda gång innan de kastas eller lämnas till återvinning. När logotyper, varu-
märken och kapsylformad metall sedan dyker upp på en radio för 350 sydafri-
kanska rand (ca 230 kr) så kan ”upcycling”-betydelser, inklusive värdeökning, 
etableras. Sopor har vandrat vidare till högre värdekategorier.

I de flesta fall av ”upcycling” är värdeökningen knuten till att materialet i sig 
får en delvis ny, omdesignad funktion. I samma affär som radion såldes fanns 
t.ex. en ljuslykta gjord av använda läskedrycksburkar som såldes för betydligt 
mer än primärprodukten, d.v.s. läsken. Burkmetallen fick på så sätt högre värde 
dels genom den nya funktionen, dels genom att anknyta till de värdeökande 
betydelserna kring ”upcycling” (’fattigdomsbekämpande’ etc.). I fallet med 
radion är det tveksamt om kapsylerna och burkmetallen spelar någon roll för 
radions funktion. Metall kan vara bra för mottagningen, men som framgår av 
figur 2 har radion en separat extern antenn. I stället används de uttjänta mate-
rialen för att ansluta radion till den större kategorin av ”upcycling”-artefakter. 
Rekontextualiseringen från sopor till radiodel är alltså inte främst funktionell 
utan interdiskursiv på så sätt att radion kopplas till de positiva konnotationer 
som ”upcycling” har. Detta säger också en del om diskursiv kraft: att knyta en 
produkt till ”upcycling”-diskurser är i detta sammanhang lika viktigt för dess 
värde som att exempelvis av marknadsföringsskäl knyta viss typ av mat till po-
sitiva hälsodiskurser.

Sammanfattningsvis är det den globalt sett mycket välkända Coca-Cola-
logon och de i Sydafrika välkända ölmärkena (t.ex. Castle) som i kombination 
med vissa markeringar i texturen pekar ut proveniensen i sopor och tidigare 
billiga vardagsföremål. Ur marknadsföringssynpunkt kan man också kon-
statera att de ursprungliga producenterna av primärprodukterna delvis tappar 
kontrollen över varumärkenas betydelsepotentialer när de vandrar vidare ut 
från sopkategorin (jfr Hetheringtons [2004] dörrmetafor). Andra designers, 
och kanske också konsumenter, får mer makt över betydelsepotentialerna; pa-
radoxalt nog blir i detta fall både Coca-Cola- och Castle-öl-logotyperna be-
tecknande för ”upcycling”-betydelser som ’etisk”, ’fattigdomsbekämpande’ 
och ’hållbar’. Det är emellertid inte kopplingen till primärprodukterna i sig 
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som möjliggör dessa positiva betydelsepotentialer – dessa villkoras i stället av 
att produkterna först passerar sopkategorin, blir värdelösa, och sedan får sti-
gande värde som en del av ”upcycling”-designen.

3.3 Mjölkflaskslamporna

Både jakttrofén i figur 1 och kapsyl- och burkradion i figur 2 är exempel på 
”upcycling”-artefakter där proveniensen i förgängliga vardagsprodukter och 
sopor markeras väldigt explicit. Möjligen kan man också hävda att prove-
niensen i just afrikanska hantverkstraditioner markeras; det går i alla fall att 
säga att den som vistats i Sydafrika designmässigt kan relatera artefakterna i 
figur 1 och 2 till många andra artefakter som finns till försäljning. Men det 
finns också en annan typ av ”upcycling” som anknyter mer till globala design-
praktiker där det skulle vara svårare att alltför tydligt rekontextualisera varu-
märken eller komplexitet i ytegenskaperna på grund av slitage. Denna typ av 
”upcycling” liknar de ovan nämnda genom att materialet har varit sopor, men 
proveniensen kan inte markeras alltför explicit eftersom produkterna säljs på 
en annan marknad där de konkurrerar med designprodukter med betydligt 
högre priser än de i figur 1 och 2.

 

Figur 3: Mjölkflaskslampor (fotograf: Quanta Gauld).
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I figur 3 finns ett antal lampor som är gjorda av den sydafrikanska konstnären 
och designern Heath Nash. Lamporna finns i entrén till ”New school of eco-
nomics building” vid Kapstadens universitet. Vid första anblicken är det svårt 
att se att detta över huvud taget handlar om ”upcycling”; lamporna liknar t.ex. 
de danska Le klint-lamporna som är gjorda i plast men som inte har något med 
”upcycling” att göra.

Man måste gå väldigt nära för att se att lampan består av blommor och blad 
gjorda av mjölkflaskor i plast. Det finns upphöjdheter i plasten från t.ex. va-
rumärken som markerats i plasten, men detta utnyttjar Nash för att efterlikna 
bladens ådror – inte för att visa vilket varumärke som fanns på de tidigare mjölk-
flaskorna. Färgen är också en semiotisk resurs här: Nash har endast använt en 
specifik vit mjölkflasksplast som släpper igenom ljus på ett, enligt honom, ef-
tersträvansvärt sätt (Nash http://www.heathnash.com/material.php). Motiven 
är alltså både estetiska och praktiskt-funktionella: för att uppnå en specifik typ 
av genomskinlighet kan inte primärprodukternas varumärken explicit rekon-
textualiseras och synas på lamporna.

Det mervärde som ”upcycling” genererar realiseras alltså inte på ett lika direkt 
sätt i lamporna som i t.ex. radion. Däremot går det givetvis att se att lamporna 
är resultatet av ett tidskrävande hantverk, men det är ju en annan typ av värde-
ökning. Platsen spelar roll här. Lamporna hänger i entrén till en av Kapstadens 
universitets mest prestigefyllda institutioner: School of economics. Alltför 
repiga, kanske smutsiga eller varumärkesfyllda lampor hade inte fungerat.

I stället markeras proveniensen i sopor genom en intertextuell relation till 
Nash webbsida (Nash http://www.heathnash.com) där ”upcycling”-processen 
beskrivs i detalj. Den intertextuella relationen är i just detta fall inte stark – 
man måste själv, av intresse, leta upp webbsidan och det finns t.ex. ingen webb-
adress angiven på lamporna. Samtidigt är relationen i princip inte svagare än 
den som upprättas mellan t.ex. litterära verk, där en viss tolkning av ett verk 
delvis bygger på en koppling till ett annat (hur avlägset det än är). Ofta mar-
keras dock proveniens intertextuellt genom en väldigt nära rumslig koppling 
mellan artefakt och text. I de butiker där vi samlat in vår korpus placeras eti-
ketter där det t.ex. kan stå ”handgjord av telefontråd i Sydafrika” (Archer & 
Björkvall 2018:178) på eller nära artefakterna. 

För det första beskriver Nash på webben hur hans lampproduktion är 
grundad i typiska afrikanska praktiker: ”In Africa, re-use is very common and 
often necessary - as seen in much local craft, where waste (by other standards) 
has always been used as a material.” Detta fungerar ju som en typ av autenti-
citetsmarkering: trots att lamporna har en design som ansluter till ett globalt 
formspråk är de djupt rotade i specifikt afrikanska ”upcycling”-traditioner.

Sedan beskrivs på ett tämligen detaljerat sätt hur värdeökningen, från plast-
skräp till värdefull artefakt, går till:
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• Lots of bottles are found, sorted and collected.
• They are washed very thoroughly (with bio-degradable detergent) and dried.
• The handles and bases are carefully removed, and each bottle is splayed open 

into a semi-flat ‘sheet’.
• As many flowers as possible are cut from each bottle (we cut them using a 

die, but because they aren’t perfectly flat sheets, this is done by hand with a 
hammer – not in a mechanised press).

• Now each flower has to be formed from a ‘flattish’ shape into a more 3- 
dimenional form - each petal is folded in half, and individual lines are creased 
into each (also by hand). This forms the flower, and makes it more translucent 
where the lines are… adding to the detail and finish of the finished piece. (So 
if a flower has 6 petals, and there are 9 lines on each one, someone has creased 
54 lines! For ONE flower).

• Finally, One flower is done!
• The excess plastic off cuts are returned to the recyclers.

So it’s a very time intensive process, and for the simplest light we produce, I need 
240 flowers. You can perhaps understand now the kind of alchemy at play when 
precious time is spent making a handcrafted object. There are literally hours in-
vested in every single part of every thing we make, and this invested time and 
energy is what makes the product beautiful, and inherently valuable. (Nash 
http://www.heathnash.com/material.php.)

Citatet visar hur Nash lyfter fram den arbetsintensiva processen när de an-
vända plastflaskorna blir till blommor. Det är främst tidsinvesteringen och 
hantverket som ger blommorna deras värde; samtidigt lyfts arbetet med just 
använda flaskor och materialets inneboende egenskaper fram. Miljöaspekten 
nämns, men den är inte avgörande: ”In other words, I started using old bottles 
before it became cool, and not just because it’s green to do so.” (Nash http://
www.heathnash.com/material.php.)

Sammantaget visar denna analys hur den typ av ”upcycling” som riktar in sig 
på mer köpstarka konsumenter och institutioner inte kan vara övertydlig med 
varken sensorisk eller varumärkes- och logotypinriktad proveniensmarkering. 
Trots detta är det mervärde som en artefakt kan få genom att konstrueras som 
”upcycling” eftersträvansvärt, och proveniensmarkeringen kan då ske inter-
textuellt. Den intertextuella distansen kan vara relativt lång; i fallet med Nash 
lampor krävs det ju att den som ser lamporna måste ta steget och själv besöka 
designerns webbsida för att värdeökningspotentialerna knutna till ”upcycling” 
ska kunna realiseras fullt ut. Men den intertextuella distansen kan vara mycket 
kortare rent rumsligt, t.ex. genom proveniensangivande etiketter placerade på 
eller nära artefakten.
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4. Diskussion: värdeökningens (social)semiotik

Att meningsskapande alltid sker i dialog med både tidigare och kommande ytt-
randen och personer (Bakhtin 1986) är ett teoretiskt grundantagande som 
präglat socialsemiotiken såväl som t.ex. diskursanalysen och interaktionsforsk-
ningen i många år. Delvis med hjälp av den socialsemiotiska inramningen har 
denna artikel konkret visat hur meningsskapande grundat på artefakters ti-
digare liv kan fungera: indexikala utpekningar av proveniens i en specifik vär-
dekategori – sopor – är avgörande för realiseringen av värdeökningsbetydelser 
i ”upcycling”. Artikeln har också visat att det inte bara är proveniensen i sopor 
som är viktig för i alla fall den ”upcycling” som varit i fokus här; det är också 
viktigt att proveniensen i specifika afrikanska hantverks- och designpraktiker 
blir möjlig att känna igen i en artefakt (eller i texter kopplade till artefakten).

Proveniensangivelserna är emellertid relaterade till värderingsdiskurser (”re-
gimes of value”, Appadurai [1986]). Dagens ”upcycling”-praktiker anknyter 
alltså till diskurser där ’fattigdomsbekämpning’, ’hållbarhet’ och ’etisk kon-
sumtion’ är framskjutna. Artefakter som kan anknyta till dessa diskurser ökar i 
värde, och nyckeln är att finna och använda de semiotiska resurser (textur, re-
kontextualiserade varumärken etc.) som pekar ut en proveniens i såväl sopor 
som designpraktiker.

Artikeln har också kastat visst ljus över relationen mellan mobilitet och auten-
ticitet för turistföremål (Pietikäinen & Kelly-Holmes 2011). Mobilitet i termer 
av en artefakts potential att vandra mellan kontexter, globalt och mer lokalt, i 
utbyte mot betalning är viktigt för att produktion och design ska vara lönsam. 
Autenticitet har att göra med artefaktens potential att kommunicera t.ex. geo-
grafiskt och kulturellt ursprung. Utifrån analysen av de olika ”upcycling”-fö-
remålen i den här artikeln står det klart att autenticitetbetydelser är helt avgö-
rande för mobilitetspotentialen, både mellan platser (lokalt och globalt) och 
mellan olika grupper – med olika köpkraft – i samhället. Den enligt t.ex. Nash 
afrikanska praktiken att just ta sopor och att genom hantverksmässig design 
skapa något med betydligt högre värde kommunicerar nog en viss typ av au-
tenticitet till många utländska besökare till Sydafrika. Denna autenticitet – i 
kombination med övriga positiva värden som kan kopplas till ”upcycling” – är 
också vad som möjliggör mobilitet mellan t.ex. Sydafrika och Sverige.

Artikeln tog sitt avstamp i Thompsons (2017) sop- och värdeteori, och 
denna utgör grunden till hur värdeökning teoretiserats. Thompsons teori in-
troducerar tanken på distinkta värdekategorier och vrider vårt fokus mot sopor 
utan värde. Hans teori har dessutom fått ökad relevans i ett läge då jordens 
resurser förbrukas i en allt högre takt och där sopors potential att återigen 
få ett värde inte bara är ett teoretiskt problem utan något som har livsavgö-
rande betydelse för många människor, inte minst i utvecklingsländer. Däremot 
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är inte Thompson så intresserad av hur värdeökning materialiseras mer eller 
mindre systematiskt i konkreta artefakter. Det är däremot socialsemiotiken. 
Meningsskapande är i ett sådant perspektiv alltid socialt betingat (vilket är i 
linje med Thompsons tankar), men också (i varierande grad) systematiskt och 
materialiserat. Semiotiska resurser syns och känns och hörs. 

Det faktum att socialsemiotiken uppfattar både skapandet och användandet 
av semiotiska resurser som socialt motiverat och intressedrivet (Kress 2010) gör 
inte att meningsskapande ska uppfattas som en okontrollerad process. Tvärt 
om: semiotiska resurser (och deras föredragna betydelsepotentialer) kontrol-
leras av olika grupper i samhället (van Leeuwen 2005), vilket också leder till 
regelbundenheter i hur resurser används i olika sammanhang. Också utifrån de 
socialsemiotiska analyserna ovan går det att identifiera vad som kan kallas några 
semiotiska principer för hur proveniensmarkering i sopor, men ibland också i 
specifika designpraktiker, går till i ”upcycling” (jfr Archer & Björkvall 2018; 
Björkvall 2017). Dessa listas i uppställningen nedan. I de flesta ”upcycling”-
artefakter dominerar någon av dessa principer, men de kan också kombineras.

• Sensorisk proveniensmarkering
• Spatial-lingvistisk proveniensmarkering
• Intertextuell förankring av proveniens

Den typ av proveniensmarkering som var framskjuten i jakttrofén i figur 1 
kan kallas sensorisk proveniensmarkering. Denna proveniensmarkering reali-
serar i typfallet erfarenhetsbaserade betydeslepotentialer kopplade till hur man 
genom att känna eller se på materialet kan skapa betydelser som ’gammalt’, 
’återanvänt’, ’nyproducerat’ eller ’smutsigt’, men också aningen vidare be-
tydelser som ’skönt’, ’bra’ eller ’dåligt’. Repor, smutsiga ytor, mjukhet eller 
hårdhet fungerar alltså som semiotiska resurser. Sensorisk proveniensmar-
kering kan också realisera konnotativa betydelsepotentialer knutna till bredare 
kulturella fenomen. Materialet i jakttrofén i figur 1 är t.ex. ’billig’ plast – det 
känns. Kulturell kunskap gör emellertid också att många vet att plast är ett ke-
miskt material som tar mycket lång tid att bryta ned (Barthes 1972:54). Det 
är samtidigt knutet till kulturella fenomen som industrialism och masskon-
sumtion. Att just proveniensen i plastsopor och inte i andra mer naturliga, 
nedbrytningsbara sopor, t.ex. trä (jfr Barthes 1972 igen), markeras sensoriskt 
gynnar således ”upcyclingens” positiva betydelsepotentialer: till och med mil-
jöboven plast kan få ett nytt liv och högre värde.

Radion i figur 2 gav exempel på spatial-lingvistisk proveniensmarkering. Denna 
karakteriseras av att skrift, logotyper och färger rekontextualiseras från sopor till 
”upcycling”-artefakten. Proveniensen i sopor (eller tidigare förgängliga föremål) 
blir på så sätt tydlig för den som har den kulturella kunskap om produkter och 
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varumärken som krävs. På ett sätt kan man säga att spatial-lingvistisk prove-
niensmarkering kräver en viss grad av literacy-kunskaper hos både designer och 
konsument. Designern behöver exempelvis kunna avgöra om internationellt 
välkända varumärken ska utgöra huvuddelen av ”upcycling”-artefakten eller om 
mer lokala varumärken (t.ex. lokal öl) ska användas för att kommunicera lokal 
autenticitet. Literacy-aspekten ska kanske inte överdrivas, men det är tveklöst 
så att på en väldigt stor del av de ”upcycling”-föremål som finns till försäljning i 
Sydafrika används logotyper och material med kommersiell skrift för att på ett 
effektivt sätt visa att det handlar just om ”upcycling”. Spatial-lingvistisk prove-
niensmarkering kräver alltså en förståelse för kulturens mer komplexa skrift- 
och symbolsystem, vilket inte är lika tydligt vid sensorisk proveniensmarkering. 

Mest avancerat ur ett literacy-perspektiv är den sista principen för prove-
niensmarkering: intertextuell förankring av proveniens. Här är det begränsade 
praktiska, kontextuella eller estetiska möjligheter till sensorisk eller spatial-
lingvistisk proveniensmarkering som är drivkraften. Intertextuell förankring 
av proveniens illustreras alltså av lamporna i figur 3 för vilka den kraftfullaste 
proveniensmarkeringen i plastsopor finns på designerna webbsida. Denna typ 
av proveniensmarkering sker dock oftast genom kortare texter i artefakternas 
närhet där proveniensen skrivs fram i (afrikanska) sopor eller uttjänta material.

En annan typ av intertextuell markering av proveniens är muntliga narra-
tiver. Archer & Björkvall (under utg.) redovisar hur ”upcycling”-betydelser för 
ett draperi bestående av använda plastbehållare förankras intertextuellt genom 
butiksförsäljarens narrativ om hur fattiga kvinnor i Västra Kapprovinsen i 
Sydafrika själva både samlar in skräpet på stränder, rengör och omdesignar 
det. Intertextuell förankring av proveniens kräver alltså dels grundläggande 
skriftspråkliga, och ibland muntliga, färdigheter, dels öppnar den för utvidgade 
beskrivningar av en artefakts proveniens som t.ex. kan vara användbara vid 
marknadsföring och reklam riktad till köpare med både tid, intresse och de li-
teracy-kunskaper som behövs för att vara mottagliga.

I inledningen till artikeln diskuterades hur Thompson (2017) främst in-
tresserar sig för frågan hur det över huvud taget är möjligt för artefakter att 
vandra från att värderas som förgängliga till att bli varaktiga. Grupper som 
äger varaktiga föremål bestämmer också vilka föremål som släpps in i den kate-
gorin, och varför skulle de då släppa in andra gruppers (förgängliga) föremål? 
I ”upcycling”-analysen blir denna fråga mindre relevant. Sopstatusen blir mer 
av en utgångspunkt för analysen, och det visar sig att sopkategorin kan öppnas 
åt båda håll: sopor kan efter ”upcycling” komma att värderas både som för-
gängliga artefakter och i vissa fall som varaktiga.

Om värdeökningen mellan Thompsons kategorier slås samman med de se-
miotiska principerna för proveniensmarkering kan man närma sig något som 
kan kallas värdeökningens semiotik i ”upcycling”. Spatial-lingvistisk proveniens-
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markering förekommer vanligen då sopor omdesignas och får högre värde som 
förgängliga artefakter. De semiotiska resurserna är här former och skrift (logo-
typer) från tidigare förgängliga vardagsprodukter. Typexemplet är när kapsyler 
och läskburkar blir till en radio eller en ljusstake.

Intertextuell förankring av proveniens förekommer ofta då ”upcycling”-ar-
tefakter aspirerar på att vandra från sopor direkt till den varaktiga värdekate-
gorin. Värdemässigt konkurrerar dessa artefakter med andra konstnärliga eller 
designmässigt högt värderade föremål som inte kan kopplas till ”upcycling”. 
Genremässiga normer hindrar alltså alltför tydlig spatial-lingvistisk prove-
niensangivelse, men ”upcycling” betydelserna måste ändå kommuniceras ef-
tersom de ger mervärde. Omgivande (skriftliga och muntliga) texter är alltså 
de resurser som används för att realisera ”upcycling”-betydelser. Också i vissa 
förgängliga ”upcycling”-artefakter används intertextuell förankring av prove-
niens, men då oftast i kombination med spatial-lingvistik och/eller sensorisk. 

Slutligen är sensorisk proveniensangivelse vanlig både i ”upcycling” från 
sopor till förgängligt värde och till varaktigt. Den kan fungera relativt själv-
ständigt som i jakttrofén i figur ett. Och den är ofta relevant tillsammans med 
spatial-lingvistisk proveniensmarkering: använda material med varumärken 
innehåller nästan alltid någon typ av sensorisk markering av tidigare sopstatus. 
”Upcycling”-artefakter som aspirerar på varaktighetsvärde uppvisar också ofta 
sensoriska proveniensmarkeringar, men på ett mer subtilt sätt. Det går inte 
utifrån analyserna i denna artikel att fastslå om Heath Nash lampor i figur 3 
tillhör varaktig- eller förgänglig-kategorin, det beror både på lokala, sydafri-
kanska, och globala värderingdiskurser, men känner man på dem så går det 
att känna igen den omdesignade, använda plasten. De semiotiska resurserna 
för sensorisk proveniensangivelse inkluderar t.ex. relief (’platt’ eller ’upphöjt’), 
stelhet (’mjukt’ eller ’hårt’) och viskositet (t.ex. kladdigt eller inte) (jfr Djonov 
& van Leeuwen 2011).

Perspektivet i analyserna och diskussionerna i denna artikel har varit so-
cialsemiotiskt. Detta kan betyda lite olika saker, men i detta fall främst tre 
(jfr Kress 2010; van Leeuwen 2005; Kress & van Leeuwen 2001): intresset är 
riktat mot meningsskapande; meningsskapande möjliggörs både av individers 
intressen och lokala och globala sociala konventioner; och meningsskapande 
tar materiell, analyserbar form som t.ex. språkliga yttranden eller som en de-
signad produkt. I ett vidare perspektiv kan man säga att nypubliceringen av 
Thompsons Rubbish theory (2017) bekräftat sopornas revansch både som sam-
hällsfenomen och som studieobjekt i sociologisk och antropologisk forskning. 
Boken ger ett antal begrepp och teoretiska resonemang för att fundera kring 
sopors roll, både historiskt och i vår samtid. Ett socialsemiotiskt perspektiv kan 
bidra med att konkretisera detta genom att med sitt betydelsefokus lyfta fram 
en semiotisk praktik där sopor är centrala, i detta fall ”upcycling”. Den social-
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semiotiska analysen kan visa vad människor gör med semiotiska resurser när de 
ska skapa värdeökningsbetydelser. Denna artikel har pekat på hur vissa semio-
tiska resurser, t.ex. skrift som rekontextualiseras från en varumärkesbeprydd ar-
tefakt till en annan, främst är kopplade till en viss typ av värdeökning (sopor till 
förgänglig) medan samspel mellan artefakten och andra, artefaktexterna, texter 
knyts till en annan typ (från sopor till varaktig). Men den socialsemiotiska ana-
lysen har också kunnat peka på att proveniensen i lokala, afrikanska hantverks-
traditioner kan vara lika viktiga att markera som proveniensen i sopor.

En följd av detta är att ”upcycling” ur en semiotisk vinkel inte bara ska 
förstås som en samtida reaktion mot modernitetens och industrialismens mil-
jöförstöring och ohållbara metoder att hantera avfall; det är också, i vissa fall, 
en typ av meningsskapande som lyfter fram hantverkstraditioner och produk-
tionssätt som funnits i Afrika långt före industrialismens genombrott. Här 
ligger det nära till hands att tänka i termer av diskurser. ”Upcycling” av ett mer 
västerländskt snitt, som den som t.ex. McDonough & Braungart (2002) argu-
menterar för, anknyter till förändringsdiskurser där vi måste tänka på ett helt 
nytt sätt då vi designar vår samtid och framtid. Den ”upcycling” som har sina 
rötter i tredje världen anknyter delvis till denna typ av diskurser, men också till 
historiserande diskurser där ”upcycling” är något som man alltid gjort. Även i 
Sverige och Norden har man ju länge ägnat sig åt vad vi här kallat ”upcycling”, 
men i den allmänna debatten är det ändå hållbar nydesign i McDonough & 
Braungarts (2002) tappning som dominerar. Häri ligger också en framtida 
diskursanalytisk forskningsuppgift: Hur har diskurserna kring ”down”-, ”up”- 
och ”recycling” förändrats i svenska och nordiska texter sedan hållbarhetsper-
spektiven på allvar slog igenom? Vilka historiska diskurser anknyter texterna 
till?

Det finns också andra exempel på hur socialsemiotiska perspektiv kan bidra 
till att förstå globala fenomen på ett något annorlunda sätt än t.ex. de antropo-
logiska. Identifieringen av de huvudsakliga sätten att markera proveniens pekar 
exempelvis på frågor om diskursiv makt. Med andra ord, vissa sätt att markera 
proveniens kräver tillgång till diskursiva verktyg som är ojämnt distribuerade 
i samhället, inte minst i Sydafrika. Att designa en egen webbsida på engelska 
som potentiellt ger global räckvidd för att skapa de viktiga ”upcycling”-bety-
delserna kräver t.ex. en typ av literacy och designförmåga som absolut inte alla 
”upcycling”-designers har tillgång till. Däremot har de flesta tillgång till, och 
kan hantera, repor (i t.ex. plast) som semiotisk resurs. Det ena behöver inte 
vara bättre än det andra, men socialsemiotikens betydelsefokus sätter fingret 
på denna typ av diskursiva skillnader. På detta sätt kan också socialsemiotisk 
analys vara en ingång till följdfrågor av typen ”vem kan skapa vilken typ av 
’upcycling’-betydelser och, i förlängningen, vem får egentligen den största eko-
nomiska utdelningen av ’upcycling’ i utvecklingsländer?”
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Slutligen ska man komma ihåg att det alltid finns en risk för både semio-
tiska och språkvetenskapliga analyser att sortera, kategorisera och begrepps-
liggöra företeelser utan att riktigt motivera vad poängen är. Möjligen går även 
denna artikel i den fällan, men man kan i alla fall konstatera att den har en viss 
relevans i relation till de bredare kategorier som Graeber (2001) presenterat 
för hur värde behandlats i tidigare forskning (jfr avsnitt 2 ovan). Artikeln har 
identifierat värde som en typ av betydelsepotential, delvis i Saussures anda: en 
”upcycling”-artefakts värde är en fråga om betydelse liknande den som t.ex. ett 
ord kan ha. Socialsemiotiken, i den mer multimodala tappning som tillämpas 
här, lägger emellertid mer vikt vid hur semiotiska resurser dras in i meningsska-
pande som betecknande (Saussures ”signifiant”) än vid mer eller mindre fasta 
relationer mellan betecknande och betecknat (”signifié”). Artikeln har också 
visat hur dessa (ökande) värdebetydelser är beroende av allmängiltiga värden, 
vad som ovan, utifrån Graeber (2001), kallats antropologiska eller sociologiska 
värden: vad är ’gott’ och ’bra’ i människors liv? För ”upcycling” handlar det t.ex. 
om ’hållbarhet’, men också om lokal förankring (autenticitet) som nyckeln till 
mobilitet på en global marknad. Dessa mer allmänmänskliga värden måste 
alltså kommuniceras för att de afrikanska ”upcycling”-artefakterna också ska få 
det ekonomiska värde som Graeber diskuterar, och som kanske är extra viktigt 
för de människor i Afrika vars överlevnad är helt beroende av att ”upcycling” 
också i framtiden värderas som ’etiskt’, ’hållbart’ och värt att verkligen betala 
för. ”Upcycling” är en fråga om överlevnad och krasst ekonomiskt värde (d.v.s. 
Graebers tredje värde-beskrivning) liksom en fråga om livsstil, det ’goda’ livet 
och meningsskapande.
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