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Sammanfattning

Vad uppmuntrar en rumslighet till? Vad 
får oss att interagera med arkitektur och 
känna lugn, lekfullhet och upptäckarlusta? 
Vad får oss att snabbt glömma alla problem 
och tankar som snurrar i våra huvuden 
för att istället vara i nuet, i kroppen, i 
arkitekturen? Går det? Jag tänker mig 
att det lustfyllda finns i mellanrummet, 
i förhållandet mellan kroppen, rummet, 
möbeln, arkitekturen, platsen och fantasin. 
När gränserna suddas ut mellan vad som är 
vad upplöses även reglerna för hur du skall 
bete dig. Du måste själv upptäcka rummet 
och skapa dina egna regler.

I det här kandidatexamensprojektet har jag 
valt att undersöka lustfyllda och lekfulla 
miljöer och hur man som inredningsarkitekt 
kan arbeta som lustfyllare istället för pro-
blemlösare. 

Jag har parallellt i mitt arbete undersökt 
hur en lustdriven arbetsprocess skulle kunna 
te sig och försökt hittat verktyg för att 
hålla en process prestigelös. 

Med hjälp av min arbetsprocess har jag 
hittat metoder för att analysera rum. Via 

analyserna har jag kommit fram till några 
designprinciper som förklarar vad lustfyllda 
och lekfulla rum bör innehålla.

Avslutningsvis presenterar jag ett förslag 
på ett litet rum/en stor möbel som med sin 
form och uttryck skall locka till lek både 
för barn och vuxna. 

Syftet med projektet har varit att förstå 
något mer om människors interaktion med 
arkitekturen och vad som skapar upplevelser.
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1.1.1 Lustfyllt skapande
Min ingång till det här projektet var en 
önskan att arbeta lustdrivet och prestige-
löst. Går det att arbeta som inrednings-
arkitekt med en designmetodik som har den 
utgångspunkten? Vad skulle hända om vi som 
designers utgick från att vi är lustfyllare 
istället för till exempel problemlösare?

Arbetslivet, och i förlängningen det väster-
ländska samhället, är präglade av ett starkt 
fokus på prestation där begrepp som serio-
sitet och allvar kopplas till professiona-
lism, ofta i motsats till lustfylldhet, lek 
och glädje som får representera det naiva, 
det lättsinniga, det oprofessionella. I den 
praktiken missar vi andra värden i samhäl-
let; nyfikenhet, humor, det annorlunda. Med 
ett lekperspektiv i designen kan vi utmana 
normen och öppna upp för fler sätt att vara. 

1.1.2 Om kreativitetens våndor.
De som valt konstnärliga praktiker gör det 
för att de vill, inte för att de måste. 
Enligt Mazlovs (1943) behovsteorier kommer 
önskan om självförverkligande allra sist i 
trappan av mänskliga behov. De som väljer en 
kreativ yrkesbana borde med andra ord göra 

det av lust, men ändå finns enorma mängder 
självhjälpsböcker för hur man ska hantera 
sin kreativa ångest och sin inre kritiker. 
Det är få, om några, kreativa personer som 
pratar om sitt arbete som enbart lustfyllt, 
utan några kreativa våndor.

1.1.3 Identifiering av kreativa 
stoppklossar
Det här, kreativitetens våndor, är något som 
jag funderat mycket kring. Varför är vi, 
som ur ett perspektiv är så privilegierade, 
samtidigt så ångestdrivna? Under min tid på 
Konstfack har mycket, direkt eller indirekt, 
handlat om kreativa processer och genom 
att läsa och samtala med andra studenter 
och lärare har jag identifierat fyra steg i 
skapandeprocessen där vi på ett tydligt sätt 
börjar mäta vår prestation. Jag vill i mitt 
examensarbete använda mig av dem – inte för 
att de är perfekta eller har någon veten-
skaplig relevans, utan för att de har en 
enkelhet och allmängiltighet – och se om jag 
kan förändra dem till någonting lustfyllt, 
det vill säga vända dem till deras motsats. 

De fyra stegen är:

1.1 Inledning och förklaring av arbete

4. KILL YOUR DARLINGS 
Så vanligt problem att det har fått sitt eget namn och blivit ett 
citat som tillskrivits såväl William Faulkner, Allen Ginsberg som 
Oscar Wilde. Det är lätt att bli kär i sina egna idéer och tankar 
och därför få svårt att välja bort det som till slut kanske inte är 
nödvändigt för slutresultatet och gå vidare med en tydlig riktning.

Med mindre fokus på slutresultat är det lättare att arbeta vidare 
med bara en “darling”

1. STRÄVAN EFTER MENINGSFULLHET OCH 
LÖSNINGSFOKUSERING
Att arbeta som designer handlar till stor del om att lösa 
problem. Kanske är det till och med huvudfokuset för den 
som valt att bli designer, men fokuset på problem ger 
lika ofta upphov till otillräcklighetskänslor. Det finns 
alltid större, eller viktigare problem, och de kan alltid 
lösas på bättre sätt.

Jag vill undersöka om det går att skapa utifrån lust och 
lekfullhet istället för att lösa problem. Ett fokus på 
möjligheter inte på problem. 

“Art is not supposed to 
change the world, to 
change practical things, 
but to change perception. 
Art can change the way we 
see the world. Art can 
create an anology.” 

  JR, Artist and   
  Photographer.

2. JÄMFÖRELSE MED ANDRA
På nätet finns allt bevarat. I princip allt finns tillgängligt om man 
letar tillräckligt noga. Som kreativ person kan det ge inspiration, 
men också kännas som en begränsning. Det blir tydligt att extremt få 
tankar är unika. Varför göra något som redan gjorts? Den här jäm-
förelsen med andra personer och deras arbete är en stor del av den 
kreativa ångesten.

I min metod kommer jag aktivt använda mig av och utgå från ett antal 
referenser som inspirerar mig i min undersökning och designprocess.  

“Comparison is 
the death of joy” 
    
     Mark Twain

”Kill your 
darlings”

3. FOKUS PÅ SLUTRESULTAT
Överdrivna krav och/eller förhoppningar på de egna resul-
taten kan hindra en från att komma till skott och testa ut 
idéer och skisser. Att fastna i förstudier, funderande och 
skissande tror jag är ett av de vanligaste kreativa stop-
pen. Det är något vi upprepade gånger fått höra av förelä-
sare och lärare under utbildningen – att vi måste ta oss 
vidare, börja arbeta. 

Mitt huvudfokus i projektet blir att hitta lekfulla och 
lustfyllda metoder att hålla fast vid för att låta lusten 
styra och behålla framåtrörelsen istället för att fastna i 
tanken på slutsesultatet.

“For the perfectionist, 
there are no first drafts, 
rough sketches, warm-up 
exercises. Every draft is 
meant to be final, perfect, 
set in stone.” 
  
  Julia Cameron,  
  The Artist´s Way,  
  s 120, 1992
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2 
Analys

2.1 Det meningsfulla - Val av ämne

Som blivande inredningsarkitekt är jag 
van att hitta ett problem och sedan lösa 
det. Fokuset på att lösa problem kan bli 
så stort att det ibland tar över. Man kan 
hitta på problem bara för att ha något att 
lösa. Rummen vi rör oss i idag är till stor 
del utvecklade under modernismens tid där 
effektivisering och funktion stod i fokus. 
Vi är så vana vid att allt i ett rum har 
en funktion som hänvisar till någon sorts 
prestation från vår sida. Det vackra sitter 
i det ändamålsenliga, som Ellen Key (1908) 
påpekar. Har det ingen mening bör det skalas 
bort. Kontorsstolen som hänvisar till att 
sitta länge på för att arbeta, bokhyllan 
att fylla med litteratur att läsa, eller de 
tomma vita väggarna på Konstfack att fylla 
med studentarbeten. Le Corbusier gick så 
långt som att kliniskt förklara att bostads-
huset endast var till för att “1. Skydda mot 
värme , kyla, regn, inbrottstjuvar och nyfik-
na individer. 2 Fungera som behållare för 
ljus och sol. 3. Tillhandahålla ett bestämt 
antal celler lämpade för matlagning arbete 
och privatliv.” (Botton, 2006) 

Alain de Botton skriver i sin bok, The 
Architecture of Happiness (2006), om att de 
tredimensionella formerna vi omger oss av, 
möbler byggnader och bruksföremål alltid 
uttrycker mer till oss än dess bestämda 
funktion. Genom att beskriva hur den moder-
na abstrakta skulpturkonsten, mojänger av 
träbitar och marmorstenar i geometriska 
former kan få oss att genom våra associa-
tioner se betydelse av moderskärlek, intel-
ligens eller ungdom, undrar han varför inte 

de andra tredimensionella föremålen skulle 
kunna göra detsamma.  En salladsskål kan 
aldrig bara vara en salladsskål utan formen 
kommer alltid bli det vi förknippar den med. 
Precis på samma vis associerar vi byggnader 
och möbler till mänskliga egenskaper och de 
artefakter vi omger oss med blir personlig-
heter vi skapar en relation till. Konstfacks 
tomma, höga, vita väggar förknippas med 
seriositet, förväntan och makt.

Ettore Sotass och Memphisgruppen har i sin 
postmodernistiska design tagit fasta på 
just associationernas verkning i skapan-
det av sina möbler. I ett försök att kri-
tisera modernismens grepp om arkitekturen 
och möbeldesignen ville de komma bort från 
funktionalismens bojor på designen. “Design 
should also be sensual and exciting” som 
Sotass uttrycker det. De använde sig av 
ett lustfyllt förhållande till design och 
sammankopplas idag lika mycket med konst som 
möbeldesign. Det här är ett bra exempel på 
hur discipliner med olika utgångspunkter kan 
skapa möjligheter till nya perspektiv. En 
möbel kan vara en lustfyllare på så sätt att 
den är en karaktär du trivs med mer än som 
en funktionell bokhylla.

Om mitt fokus ligger på att skapa lustfylld-
het och lekfullhet istället för att lösa 
problem, vad blir det för rum som skapas 
då? Ett rum med andra regler för vad som 
skall göras i det, utan tankar på att någon 
prestation skall komma från det, men där det 
ges utrymme för att återhämtning, lust och 
lek. 
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2.1.1 Lek och lust
Lek kopplas ihop med barn och deras inlär-
ning till att bli vuxna. Leken utmanar 
barnens motoriska förmåga, deras kroppar och 
rörelser. I leken utvecklar barnen sin fan-
tasi och kreativitet, den utvecklar samspe-
let och den sociala interaktionen med andra. 
Leken kan användas för att bearbeta och göra 
verkligheten begriplig. För att leken skall 
kunna vara lek bör den vara frivillig, och 
drivas utav lust. Den är heller inte mål-
styrd utan det är själva processen som är 
viktig. (Lindberg, 2011)

Men vad händer med leken när vi blir vuxna? 
Plötsligt förändras den från något livsvik-
tigt för utvecklingen till att betecknas som 
oseriöst och barnsligt. 

Sociologen Roger Caillois (1958) delar in 
leken i två grupper med två undergrupper 
vardera. Den ena gruppen, paidia är en fri 
och improviserad lek, som barn ofta gör. Den 
delas sedermera upp i mimikry - härmande 
och identitetsbyte och ilnix - att utmana 
kroppens sinnen. Den andra, som är den som 
leks av äldre barn och vuxna är kategorin 
ludus, som bygger på å ena sidan agon - spel 
baserade på regler och kamp, och den andra, 
alea som bygger på slumpen och innefattar 
lotterier osv. Han menar att den andra kate-
gorin ludus, med framförallt underkategorin 
agon är det som vårt vuxna liv och samhälle 
är baserat på.   

Leken skall helst bara finnas till när den 
kan ge oss någon sorts prestation. Som i 
kreativa sammanhang för att komma på nya 
idéer. Eller i högst inramade sammanhang som 
sport och sällskapsspel, möjligtvis i situ-
ationer där vi ska lära känna varandra och 

är tvungna att släppa loss den seriositet vi 
har byggt upp.

Går det att återintroducera paidia leken för 
vuxna? Kan ett rum för lek och lust utmana 
sinnen som ilnix, få oss att våga ta av oss 
skorna och röra på våra kroppar eller till 
och med låta fantasin ge oss in i leken 
mimikry? Jag tänker att rum för lek bör 
kunna ge oss mer tillfredsställelse och sti-
mulans, både kroppsligt och intellektuellt. 
Det skall ge möjlighet till social interak-
tion och någon sorts aktivitet, eller aktiv 
avkoppling. Det lekfulla i rum kan handla om 
att det inte är särskilt meningsfullt, utan 
bara kul. 

Märit Jansson är forskare på SLU och har 
bland annat tagit fram antologin Plats för 
lek – svenska lekplatser förr och nu. I en 
intervju för webbmagasinet KIT (2016) listar 
hon tre viktiga förutsättningar för bra lek 
som hon kommit fram till genom intervjuer 
med barn och vad de gillar att göra i lek-
platser. Dessa förutsättningar är:

• En chans att utmana sig själv. Barnen vill 
kunna klättra högt och röra sig snabbt.
• Egna platser. De vill kunna krypa in under 
till exempel buskage och lekredskap.
• Möjlighet att påverka miljön. Sand och 
vatten är exempel på material man kan påver-
ka själv

Går dessa förutsättningar att applicera även 
på vuxna personer (med de funktionella möj-
ligheterna) så att de kan känna sig inbjudna 
att bryta invanda mönster i hur man rör sig 
i rum?

Lust är en känsla 
som präglas av en stark 
längtan efter, och upp-
fyllandet av, något som 
ger stor tillfredsstäl-
lelse. Lust är förknip-
pad med kroppslig njut-
ning, även inkluderande 
intellektuell stimulans.

Lek är en social 
aktivitet som utförs för 
nöjes skull, eller som 
social eller intellektu-
ell träning. 
|...| När leken är som 
bäst ger den både spän-
ning och skratt samti-
digt som man lär sig 
något nytt.

Från Wikipedia: Jag valde att skriva ned mina tankar 
om lekfulla och lustfyllda rum på en 
lista. När jag sedan läste listan 
insåg jag att jag ville kombinera 
orden jag skrivit. Jag placerade mina 
ord i detta snurrhjul för att få en 
förståelse för vilka rum de olika 
orden kunde kombineras till. Jag 
testade att göra olika kombinationer, 
men slutade när jag kände att jag 
behövde fler begränsninger
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hur ser du 
på lek som 

vuxen?

vad är en lekfull 
plats för dig?

vad finns i 
rummet och 
hur är det? 

vad är en lust-
fylld plats för 

dig?

förknippat
med nuet

öppna 
platser

utan 
mening

släppa 
självkritik

bearbeta

tillåta 
sig prova sin 

fantasi

prestationslöst

en aktiv form 
av avkoppling

utrymme för 
spontanitet

aktiv med 
kroppen

inbjudande

kravlöst

meditativt

havet och 
vågor

utsikt över 
natur

tyst och 
lugnt

improvisation

interagera

skratta

studsmatta
musik

fest

prata

lugn

läsa

lyssna

matad med 
information

ligga ned

objekt som kan 
användas på olika 

sätt

 objekt som 
ger belöning

snarare ljust 
än mörkt

valmöjligheter

mjukt att 
ligga och 
sitta på

moll istäl-
let för dur

färger

varmt

tyst

organiskt

vilka aktiviteter 
ser du framför 

dig 

vilka aktiviteter 
ser du framför 

dig?

2.1.2 Förundersökning

Jag ställde tidigt frågor till mina närmaste 
vänner  om lekfulla och lustfyllda rumslig-
heter för att få en bild av om mina tankar 
om dessa rumsligheter är helt unika, eller 
om vi tänker någorlunda lika.

Det alla var överens om var att leken inte 
kunde mätas i någon prestation, att du i 
leken är tvungen att släppa din självkri-
tik och målfokus. För att lockas in som 
vuxen till lek krävs att sluta se sig själv 
utifrån och känna trygghet. “Tänker spon-
tant att lek för mig nog är en aktiv form 
av avkoppling.“ För flera var leka och flamsa 
förbehållet barn eller möjligtvis tillsam-
mans med sin partner. 

De jag frågade pratade om hur lekfulla rum 
som vänder sig till vuxna inte kan vara för 
disney-liknande. Att färgskalan och känslan 
kunde gå i moll istället för dur, eller att 
det använde sig av ljusare färger istället 
för klara, grälla färger som ofta är för-
knippat med barnlek.

En lärdom från svaren som jag drog var att 
de jag frågade gjorde en separation på ett 
lustfyllt rum och ett lekfullt rum. “Efter 
en arbetsvecka, när jag behöver avkopp-
ling vill jag ha ett lustfyllt rum, När 
jag har energi passar ett lekfullt rum”. I 
det lustfyllda rummet handlade det om att 

platsen skulle vara vacker, med exempelvis 
en utsikt mot havet. Man såg för sig en lugn 
aktivitet, gärna ensam. Att läsa en bok, 
lyssna på musik, bli matad med information 
med återhämtning som syfte. De lekfulla 
rummen ansågs innehålla social interaktion, 
flera människor, mer rekvisita, en mer aktiv 
kropp, mer energi.

För mig när jag tänkte mig de platserna såg 
jag inte någon skillnad mellan det lekful-
la och det lustfyllda. För att kunna prata 
om dessa ord vidare i rapporten behöver jag 
definiera vad dessa uttryck betyder för mig:

Lustfylld: Det lustfyllda handlar om esteti-
ken och atmosfären, ljus, färger, materiali-
tet och taktilitet. Jag tänker att det lust-
fyllda sitter i handen, hörseln och synen.

Lekfullt: Det lekfulla är istället associa-
tionerna rummet ger, det som triggar fanta-
sin och känslan att vilja upptäcka, utfors-
ka hitta på. Det som får dig att röra på 
kroppen, kinestetisk - interaktion med andra 
och med rummet.

Både i det lustfyllda och det lekfulla finns 
möjligheterna att skapa en relation mellan 
arkitekturen/designen och personerna som 
vistas i den. 

Frågor jag ställde och svar jag 
fick om lekfulla och lustfyllda rum
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Att frivoliteten är en kvinna är ingen slump, konstaterar 
Sabine Melchior-Bonnet, författare till boken ”Det frivo-
las historia”. Frivoliteten har alltid varit en kvinna. All-
varliga män med pannorna i djupa veck har alltid skuffat 
undan kvinnorna från maktens scen med motiveringen 
att de är för lättsinniga för att betros med ansvar.
Bara ordet frivol har någonting lätt och luftigt över sig, 
ordbokens maräng. Frivoliteten har aldrig haft ett gott 
rykte, men goda rykten har å andra sidan tråkat ut frivo-
liteten. Frivoliteten är till sin natur flyktig, friktionslös, 
följande det minsta motståndets lag. Den lever här och 
nu, inte i det förgångna och inte i framtiden. Ett rus av att 
existera i just detta ögonblick. Filosofen Alain har liknat 
frivoliteten vid en tunn gardin spänd över våra känslor 
och passioner, för att avlasta dem deras tyngd. Frivoli-
teten finns överallt där en människa unnar sig någon-
ting, speglar sig, där lek väljs framför arbete, där någon 
fnittrar, frivoliteten hittas i dansens centrum och där ett 
skyltfönster förför. Frivoliteten livnär sig på fantasier 
och drömmar. Frivoliteten finns där graven möts med ett 
skratt.

KRISTIAN EKENBERG, 
En frivol bok för en frivol tid 
Arbetarbladet 5 april 2015 
(Recension av Sabine Melchior-Bonnet, 
“Det frivolas historia”, Atlantis, 2015)

2.1.3 Frivolitet

I min undersökning om lek och lust kom jag 
över ordet frivol, eller på engelska fri-
volous. Det är svårt att hitta någon exakt 
förklaring till ordet, och det verkar som 
det i svenskan främst användes på 1700-
talet. Jag hittade det i ett försök att finna 
ett motsatsord till allvarlig eller seriös. 
Jag letade efter ett förklarande ord till 
det jag menar är essensen i det lustfyllda 
och lekfulla.

Ordet frivol förklaras bland annat som lätt-
sinnig och oantastlig. På engelska förklaras 
ordet som: lacking in seriousness, eller: of 
little weight or importance

Arkitekten och forskaren Brady Burroughs 
på KTH har i sin avhandling Architectural 
flirtations (2016) förklarat att vara seriös 
inför det oseriösa och frivola är att utmana 
normen, den seriösa mannen, och ett möjligt 
sätt att driva en feministisk intersektio-
nell och queer arkitekturpraktik. I sin 
avhandling leker hon med det performativa 
och har tagit ett av radhusen i den italien-
ska byn Mozzo ritat av arkitekten Aldo Rossi 
i besittning. Huset bygger hon om efter 
sina tankar om Camp. Hon återkopplar till 
författaren Susan Sontag (1968), som analy-

serade uttrycket Camp som just det frivola, 
förknippat med camping-kulturen, drag- och 
queerkulturen och den dåliga smaken. Bur-
roughs argumenterar kring hur den lekfulla, 
eller frivola arkitekturen ska kunna inkor-
poreras i arkitektyrket utan att bli till 
temapark-formgivare för disneyland. I sitt 
projekt i Aldo Rossis radhus ritar hon till 
några detaljer, en högtalarvägg, en utkiks-
post och ett fågelbad, specialgjorda för de 
som bor i huset (bland annat ett spöke) och 
dess grannars specialintressen. Med det dis-
kuterar Burroughs huruvida arkitekturprak-
tiken är den ensamma arkitekten som skapar 
visionära monument eller om det kan göras på 
ett annat mer frivolt vis.

För mig låter ordet frivol som just det jag 
vill använda för att beskriva vad jag vill 
med min rumslighet. Exemplena på använd-
ningsområdena visar på ordet som något 
nedvärderande, att det är dåligt att vara 
motsatsen till allvarlig eller seriös. Jag 
vill ta kontroll över ordet frivol och 
förändra konnotationen till något positivt. 
Hädanefter i texten kommer jag referera mitt 
rum för lust och lek som en frivolitet.
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2.1.4 Om kroppen
Genom att jag själv först skrev ned ord 
som jag förknippade med lek och lustfyllda 
rum, svaren på mina frågor som jag fick och 
det som står skrivet om lek och lekplatser, 
insåg jag att mina tankar om denna frivo-
litet till stor del handlade om kroppen och 
fantasin. Kroppens och fantasins förhållande 
till arkitekturen. En interaktion och ett 
samspel där reglerna suddas ut mellan vad 
som är vad.

Att vara i kroppen och i nuet är en av 
grundförutsättningarna inom yogan och med-
itationen, att kunna släppa tankar, stress 
och prestationskrav. Från mina frågor kunde 
jag se att tanken på lek var väldigt kopplad 

till att släppa prestationskrav och andras 
blick på sig själv. Att låta vår uppmärksam-
het gå till kroppen och vad vi känner leder 
ofrånkomligt till att släppa tankar på igår 
och imorgon, för att istället vara naturligt 
i nuet.

Kanske är det frivola rum och möbler som 
behövs för att vi idag ska kunna släppa vår 
stress och för, om det så är bara några 
minuter, bara njuta och vara i nuet. En 
skogspromenad skulle möjlighen vara att 
föredra för folkhälsan, men där skogen inte 
finns att tillgå behövs det konstgjorda plat-
ser för återhämtning.

objekt kropp

fantasi

rumslighet

plats

arkitektur

“If we’re free from the 
burden of trying to be 
completely original, we 
can stop trying to make 
something out of nothing, 
and we can embrace influen-
ce instead of running away 
from it”

I kreativa processer kan inspiration och 
referenser i många fall bli hämmande. Istäl-
let för att inspireras kommer känslan av att 
det redan har gjorts. Det kan vara svårt att 
skilja på när man inspireras av ett arbete 
och när man kopierar. Kleon (2012) ger 

tipset att börja kopiera av sina hjältar för 
att lära sig av dem. Han citerar författaren 
Wilzon Mizner som sa “om du kopierar från 
en författare är det plagiarism, men kopie-
rar du från många är det research”. (2012). 
Kleon preciserar dock att det gäller att 
inte bara kopiera stilen utan förstå varför 
de gör som de gör för att ens arbete ska bli 
något mer än bara en kopia.

Jag samlade ihop bilder på rum jag ansåg 
som lekfulla och som innehöll mina tankar 
om fantasi, rörelse och kropp och valde ut 
fem referenser att aktivt använda mig av 
vidare i mitt arbete.

2.2 Att jämföra - Mina referenser

2.2.1 Columbia University 
students - Polymorphic kinetic 
bench 
En bänk som genom gummiband och en struktur 
där varje del är beroende av sina grannar 
skapar en form som kan förändras med hjälp 
av interaktivitet. På bilder går det att se 
hur besökare hittar sitt sätt att ta sig an 
bänken, om det så är att springa ovanpå, 
eller att krypa in inuti.

Jag tar med mig det lekfulla i den ovänta-
de rörelsen, Att själv till viss del kunna 
styra formen av möbeln.

Diagram över rumsliga förhållanden
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2.2.3 Ernesto Neto - Celula Nave
You have to think through 
your body,’ I really like to 
create situations, put people 
in a kind of unexpected phy-
sical situation.’ 

Konstnären Ernesto Neto jobbar med upplevel-
ser i sina konstverk. Han skapar installatio-
ner med hjälp av kryddor för att alla sinnen 
skall väckas. Han pratar mycket om kroppen 
och det kroppsliga i sina verk. 

Jag tar med mig hur han ger alla sinnen en 
upplevelse, jag gillar också formspråket 
med inspiration av kroppen, men framförallt 
gillar jag hans förhållande till kroppen och 
hur nära man kan uppleva hans konstverk.

2.2.2 Warren Techentin 
- La Cage aux Folles
La Cage aux Folles är en tillfällig arki-
tektur-installation skapad av byrån Warren 
Techentin i Los Angeles. Den parametriska 
konstruktionen av böjda stålrör som samman-
flätas för stabilitet är inspirerad av den 
mongoliska Yurtan. Namnet betyder “De galnas 
bur” och är till utseendet inspirerad av en 
fågelbur men innehållet av ett lusthus, eller 
Folley, som det heter på engelska - gjort 
bara för det lustfyllda. Arkitekterna ville 
att besökare skulle ta sig an strukturen på 
det sätt som de ville, där vissa platser var 
tillgängliga bara för mycket små personer.

Jag tar med mig hur formen är skapad av para-
metriska metoder och att de ornament-liknande 
formerna också skapar strukturen. Det finns 
ingen plats som är bestämd till vad man skall 
göra utan det är bara den egna mänskliga 
faktorn som spelar roll i hur man interagerar 
med arkitekturen.

2.2.4 Verner Panton - Visiona 2
 ”I try to show new ways to 
encourage people to use their 
fantasy and make their sur-
roundings more exciting.”

En stor del av Pantons arbete grundar sig i 
en experimentlusta med material och former. 
Uppdraget för utställningen Visiona 2 i Köln, 
kom från ett textilbolag som ville sälja tyger. 
Många av hans projekt innehåller ett fokus på 
kroppspositioner och att uppmuntra till social 
interaktion. Hans arbeten var ofta i restau-
rang- och nattklubbsmiljöer, ställen som inte 
togs lika seriöst.

Det jag tar med mig från Panton och Phantasy 
Landscape är valmöjligheter till olika sorters 
kroppspositioner, att bryta upp reglerna för 
vad som är vägg, tak, golv, möbel och att locka 
till social interaktion.

2.2.5 Numen/ for Use 
- Tape installation
Numen/ for Use är i grunden industride-
signer som 2008 utökade deras verksamhet 
med scenografier och konstinstallationer. 
De beskriver sina konstinstallationer 
som specialritade verk för den specifika 
platsen. En installation som parasite-
rar på den befintliga arkitekturen och 
som när besökarna interagerar förvandlas 
från skulptur till sin egen arkitektur. 
De har arbetat med nät, tejp och tråd, 
men gemensamt för alla installationerna 
är leken med höjder och kroppens rörel-
se. Att uppmuntra besökarnas utforsk-
ande och ge nya perspektiv på platsen. 
Även här finns en experimentlusta med vad 
material kan skapa för förutsättningar.

Det jag tar med mig från Numen/for Use 
är hur de anpassar sig till den befint-
liga arkitekturen, men skruvar till den 
och får fantasin att associera vidare. 
Jag tar också med mig uppmuntrandet till 
utforskande genom gångar och nivåskill-
nader.
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En viktig del i mitt arbete är att försö-
ka vara i nuet och inte hela tiden tänka på 
vad slutresultatet skall bli. I tankarna på 
slutresultatet bygger jag upp förväntning-
ar och problem som hindrar min kreativitet. 
Lust ersätts med stress.

För att kunna arbeta i en lustfylld process 
och släppa självkritik behövs tydliga meto-
der att kunna förhålla sig till. Att hitta 
ett sätt att undersöka och komma med idéer 
där jag inte behöver tänka på konstruktion 
och finish.   

2.3.1 Texter och kollage om rum

För att undersöka mina referenser vidare 
och analysera de kvaliteter som fick mig att 
välja just dessa arbeten började jag skriva 
rumsliga texter. Jag fantiserade att jag 
var i rummen och skrev ned hur och vad jag 
upplevde. Jag tillät mig skriva målande och 
associerande texter kring hur det lekfulla 
kom fram i mig genom att besöka dessa rum.

I skrivprocessen upplevde jag att det blev 
tydligare vad jag drogs till i dessa rum. 

Hur viktigt det för mig var med haptik och 
kinestetisk, att förstå rummet med kroppen.

När jag skrivit texterna ville jag förmedla 
mina tankar på ett mer abstrakt sätt. Jag 
valde att använda mig av kollage. Det blev 
den begränsning jag behövde för att se på 
ett annat sätt. Samtidigt kan jag bortse 
från konstruktioner genom att arbeta tvådi-
mensionellt och jag kan få till en materia-
litet som berättar mer om det lustfyllda.

Jag utgick från en grå pannå i mina kollage 
och använde mig av de papper, tyg och andra 
material jag hade närmast till hands. En vit 
tråd får representera stålrör, en disktra-
sa blir en mjuk madrass. Jag jobbar intui-
tivt och börjar med att bygga rummen genom 
enkla geometriska former av pappersrester 
som representerade väggar, pelare, tak och 
golv. Medan jag läser texterna blundar jag 
och försöker se hur jag kan skapa rummet 
jag läst om i kollageform. Jag börjar längst 
bak i rummet och arbetar mig framåt i lager 
efter lager. 

Jag kommer här presentera de rumsliga texter 
som blev till och kollagen jag sedan omtol-
kade texterna i.

2.3. Glömma slutresultatet - Undersökning
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Jag rör mig genom rummet, det är upplyst 
och jag hör ekon av andra människor som 
pratar, skrattar och springer. Fram-
för mig ser jag en skog av transpa-
renta tygrör som binder ihop taket med 
golvet. Det ser ut som svävande pelare, 
eller som koraller som rör sig i vatt-
net. När jag rör med handen vid en av 
pelarna känner jag att den är av tyg. 
Jag fortsätter mot ljudet av människor 
och möts av en stor 
rosa saccosäck. Den ser 
varm och välkomnande 
ut i det kalla turkosa 
ljuset från pelarna av 
tyg. Väl framme sätter 
jag mig försiktigt i den 
och känner med händerna 
på tyget. Rumpan sjun-
ker ned och omfamnar 
mig. Genom tyget känner 
jag små, små mjuka kulor 
och vill massera dem med 
mina händer. Jag reser mig upp igen och 
vänder mig om, tar ett steg upp och 
försöker krypa upp på objektet med hela 
min kropp. Händerna och knäna sjunker 
ned och jag får kämpa för att kunna 
trycka ifrån och ta mig vidare. Jag 
känner mig liten och handlingslös när 
jag inte riktigt kan förstå systemet 

för hur jag ska röra mig fritt. Istället 
sjunker jag ned och kroppen ger vika. 
Det känns varmt omkring mig, som att 
jag är tillbaka i någon slags livmo-
der och litenheten får mig att känna 
en trygghet. Jag påminns om hur jag som 
liten blev kastad i en snödriva och snön 
tryckte mot min kropp och höll fast mig, 
följde min kropps position och jag fick 
kämpa genom att rucka på varje kropps-

del för att kunna ta mig 
lös igen. Fast när jag 
ligger här nu följer 
underlaget varje rörel-
se, ger vika precis där 
jag lägger tyngden. Jag 
rullar över på rygg och 
tittar upp mot det trans-
parenta tyget i taket. 
Ovanför mig hänger en 
av pelarna, fylld med 
samma små kulor som jag 
ligger och känner mellan 

tummen och pekfingret. Jag blundar och 
borrar ned huvudet så att ljuden runt 
omkring dämpas genom frigolitkulorna. 
Jag känner ett lugn, hur varje kropps-
del slappnar av och hur tyngden i min 
kropp och de olika kroppsdelarna defi-
nierar min position. Det känns som att 
jag flyter.

Jag känner ett lugn, hur 
varje kroppsdel slappnar 

av och hur tyngden i 
min kropp och de olika 

kroppsdelarna definierar 
min position. Det känns 

som att jag flyter.

CELULA NAVE
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Något tornar upp framför mig. Det är 
hårt men ser ändå mjukt ut. Jag går fram 
och känner med handen, drar den längs 
med samtidigt som jag rör mig runt. Det 
smattrar på fingrarna och jag känner 
rytmen genom hela armen. Genom ett hål 
kan jag krypa upp och in. Jag tar tag 
i stålrören med båda nävarna och tar 
spjärn mot dem samma med mina fötter. 
Nu är jag innanför, men jag ser ut lika 
lätt och jag ser genom alla lagerna och 
vet att jag kan komma ännu längre in. 
Här inne finns inga hori-
sontella eller vertikala 
linjer att förhålla mig 
till. Jag måste fokusera 
med hela min kropp för 
att hitta balansen. Mel-
lanrummet mellan rören 
är så stora att jag kan 
fastna med foten. Det 
finns en riktning framåt 
runt och jag följer den, 
jag måste se efter varje 
steg för att inte trampa 
snett och förlora balan-
sen, linjerna går ihop 
och nu ser jag inte 
längre världen utanför, 
bara nästa steg, jag går 
i en sänka och stålrören böjer sig kring 
min fot och ger den stadga. Snart för-
står även min kropp rytmen och benen 
tar varje steg, just så långt som det 
behöver vara för att hamna rätt, allde-
les av sig själv. Jag kan börja se mig 
om igen. Jag lyfter blicken uppåt och 
ser att jag kan ta mig ännu högre. Det 
är samma system, men ändå på ett annat 
vis. Jag tar spjärn och kravlar mig 
upp genom nästa hål. Här möts stålrö-

ren i en ännu snävare vinkel. Rummet är 
mindre och jag känner stålrören mot min 
kropp. Rytmen är snabbare, mellanrummen 
mindre. Jag rör mig långsammare, vet 
inte riktigt hur jag ska förhålla min 
kropp, böjer mig ned för att hålla fast 
mig med händerna och kryper eller krav-
lar mig framåt. Rörens vinklar tillåter 
mig inte att stå så jag sätter mig ned, 
låter ryggraden sjunka in mellan rören 
och lyfter upp fötterna mot mitten så 
att jag halvligger med rumpan i skarven 

där stålrören möts.

Jag ser upp mot det 
obelisk-liknande rum-
mets topp och försö-
ker urskilja rummen och 
formerna jag ser. Jag 
känner mig innesluten 
av gallren. Som att 
jag inte syns men kan 
se och höra allt runt 
omkring mig. Jag tänker 
att jag är inne i en 
grotta, eller är det en 
gigantisk växt? Som en 
utblommad maskros. Eller 
kanske som inne i en 
benstruktur i kroppen. 

Stålrören som trycker mot ryggen börjar 
göra ont, har nästan tappat känseln i 
rumpan. Tar tag om rören och reser mig 
upp försiktigt. Sätter mig ned igen och 
hasar mig på rumpan ned mot hålet till 
våningen under, går försiktigt runt för 
att inte fastna mellan rören och hoppar 
ned i nästa hål och landar på marken. 
Det känns ovant med ett jämt tryck över 
hela foten.

Något tornar upp framför 
mig. Det är hårt men ser 

ändå mjukt ut. Jag går 
fram och känner med 

handen, drar den längs 
med samtidigt som jag rör 
mig runt. Det smattrar på 
fingrarna och jag känner 

rytmen genom hela 
armen.

LA CAGE AUX FOLLES
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När jag kommer in i rummet ser jag något 
stort som flyter och binder ihop väg-
garna. Det ser ut som ett stort spin-
delnät, eller som någon form av orga-
nism som går att hitta i havet, eller 
i kroppen. Som en stor tumör som tagit 
rummet i anspråk, sugit sig fast i dess 
väggar och pelare och skapat en egen 
organism, en egen värld kopplad i den 
befintliga arkitekturen 
men ändå fritt svävande. 
Den är halvt transparent 
och jag ser ljuset som 
skiner emellan och skug-
gor som rör sig därinne 
någon meter över marken. 
Jag går fram så att jag 
står under organismen, 
känner med handen mot 
den plastiga tejpen. En 
mörk skugga kommer när-
mare mig och jag för-
står att det är någon 
som kryper rakt ovanför 
mig. Jag går vidare mot en öppning men 
ser bara rakt igenom organismen upp mot 
taket, känner med handen på den rundade 
kanten. Längre fram är en stege och jag 
går dit istället. Här kan jag klättra 
upp och in. Det är så trångt och lågt 
i höjd att jag måste krypa fram. När 
jag trycker med händerna på botten, mot 

ytan av flera lager med tejp trycks den 
litet nedåt, men ytan känns ändå spänd 
och jag förstår att det kommer hålla min 
tyngd när jag kryper vidare inåt. Jag 
undersöker rummet jag befinner mig i. 
Plötsligt är rummet utanför inte längre 
synligt. Väggarna är vita och det är 
mest bara ljus och skugga som jag ser 
utanför. Jag ser gångar och hålor fram-

för mig, en grotta som 
släpper igenom ljus och 
följer mina kroppsrörel-
ser. De trånga utrymmena 
och rundade formerna får 
mig att vilja utfors-
ka rummet med hela min 
kropp, lägga mig och 
luta mig mot olika plat-
ser i rummet. Jag klätt-
rar vidare för att se 
vad som är bakom nästa 
kurva. För varje sväng 
öppnar sig ett nytt rum 
med nya gångar som jag 

kryper vidare i. Jag upplever en oänd-
lighet i den lilla trånga värld jag 
befinner mig i. Under mig ser jag en 
skugga och jag har känslan av att jag 
svävar. Skuggan närmar sig mig och på 
andra sidan plasten känner jag en hand 
som drar längs med plasten just vid 
sidan av mig.

Som en stor tumör som 
tagit rummet i anspråk, 

sugit sig fast i dess väggar 
och pelare och skapat 
en egen organism, en 

egen värld kopplad i den 
befintliga arkitekturen 

men ändå fritt svävande. 

TAPE INSTALLATION
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Det är formen som väcker min nyfikenhet, 
den har en mjukhet över sig trots att 
den är hård och kantig och min första 
reaktion är att vilja gå fram och upp-
täcka med min hand. Jag drar den över 
träbitarna och känner mellanrummet 
mellan varje träbit. Fortsätter längs 
med kanten och försöker förstå konstruk-
tionen, hur träbitarna är ihopkoppla-
de. Jag trycker till vid 
mötet på det som ser ut 
att kunna vara sits och 
ryggstöd. Konstruktio-
nen ger vika och följer 
min hands rörelse. Alla 
bitar är ihopkopplade 
men rör sig tillsammans 
och bildar en ny form. 
Jag blir upprymd av att 
kunna forma objektet 
själv. Fortsätter fram 
över objektet och tryck-
er med mina händer för 
att se hur jag kan för-
ändra formen. Jag provar att sätta mig 
för att se hur konstruktionen följer 
min kropps tyngd. Hela objektet trycks 
ned och förändras. Jag trycker ifrån 
med fötterna och lutar mig tillbaka och 
känner hur ryggstödet följer efter, 
trycks bakåt. Hela objektet rör sig 
som svallvågor. Träribborna trycker 

mot mina lår och jag trycker ned ett 
lår i taget och känner hur träribborna 
följer mig och mina rörelser. Plöts-
ligt sätter det sig någon bakom mig. Jag 
känner hur min position förändras och 
ribborna trycker ihop min kropp och jag 
böjs framåt igen. Jag vänder mig om och 
skrattar på grund av den plötsliga upp-
levelsen. Jag trycker tillbaka ryggen så 

att personen bakom mig 
trycks fram, tillsammans 
börjar vi en gungan-
de rörelse där ribborna 
emellan oss trycker oss 
fram och tillbaka, som 
att vi sitter på varsin 
sida av en gungbräda. 
Det sista jag gör är att 
ställa mig upp på sitsen 
och trampa med fötterna. 
Jag går längs med rib-
borna fram och tillbaka 
över den mjukt kantiga 
bänken, trycker ned föt-

terna och sätter hela objektet i rörel-
se. det blir en pulserande takt när 
nästa fot trycker upp ribborna från den 
förra foten. Mina tankar går till myrar 
där marken under sjunker för varje fot-
steg men flyter upp igen bakom, ett mel-
lanting mellan vatten och land.

Konstruktionen ger vika 
och följer min hands 
rörelse. Alla bitar är 

hopkopplade men rör sig 
tillsammans och bilder en 
ny form. Jag blir upprymd 

av att kunna forma 
objektet själv. 

POLYMORPHIC KINETIC
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Lyser det längre in? Eller är det tyget 
som är så ljust? Hur långt in kan man 
gå? Jag tar av mig skorna och kliver 
upp på madrassen. Fötterna sjunker 
ned en bit men det finns ändå ett mot-
stånd. Längre in ser jag att några redan 
sitter, eller snarare halvligger i de 
organiska formationerna. Färgerna som 
rör sig mellan blått via violett till 
orangegult påminner om regnbågen, men 
mina tankar rör sig snarare mot livmo-
dern och Lennart Nils-
sons bilder från krop-
pen, eller någon sorts 
mjuk grotta. Jag går 
några steg in och rör 
handen längs med väggen 
(går det att kalla det 
vägg?). Den är mjuk både 
till känslan och till 
formen. Jag vill luta 
mig med ryggen mot den 
och låta min kropp följa 
formen. Det blir en 
mycket konstig position 
där jag krummar mig fram-
åtlutad och jag skrattar 
till. Jag vill fortsätta 
utforska rummet med kroppen och väljer 
nu en annan väg än den tydligt utmärk-
ta horisontella. Jag tar istället till 
vänster och möts av ett böljande golv 
(går det att kalla det golv?) som jag 
får vinkla foten och trycka ifrån för 
att ta mig fram på. Rummet är så pass 
litet så att när jag kommer upp en bit 
når jag taket. Längre in böljar också 
taket (går det att kalla det tak?) nedåt 
och rummet blir ännu mindre. Jag klätt-
rar upp på en avsats och lägger kroppen 
i position med den form väggen/golvet/
taket har. Nu är rummet brinnande rött 

och jag hör de andra prata, men det är 
dovt och orden göms i rummets former och 
mjukhet, som ett snötäcke. Jag känner 
mig omsluten och byter position, låter 
benen böja sig över formen jag nyss hade 
som ryggstöd. Jag lägger ryggen ned och 
ser upp mot formerna i taket (kan man 
kalla det så?). Jag låter blicken vandra 
över rummets tak, tänker mig det som 
ett golv, ser ingen skillnad. Tänker 
mig hur jag skulle placera min kropp, 

vart jag skulle sätta 
mina fötter. Rummet är 
randigt och färgerna 
övergår i varandra. Nu 
ser jag att textilien är 
belyst underifrån vilket 
ger en glödande känsla. 
Här skulle jag kunna 
ligga hur länge som 
helst tänker jag och ser 
mig omkring. Fast det 
kan jag inte. För rummet 
lockar vidare. Jag vill 
fortsätta undersöka 
formerna, se vad som 
är ännu längre in. Jag 
reser mig upp och klätt-

rar vidare. Följer formerna med mina 
händer och fötter. Smyger förbi de som 
sitter och pratar och tränger djupare 
in i rummet. Det övergår till blått igen 
och väggarna upplevs som vågor, belys-
ningen påminner om solens strålar genom 
vattenytan. Rummet smalnar av i en oval 
gång som övergår i rött. Jag söker mig 
vidare men ser inte var den slutar på 
grund av en kurva. Vad som väntar på den 
andra sidan vet jag inte, men den varma 
färgen, de mjuka väggarna och den runda 
formen får mig att känna mig trygg och 
jag fortsätter nyfiket framåt.

Den är mjuk både till 
känslan och till formen. 

Jag vill luta mig med 
ryggen mot den och låta 
min kropp följa formen. 

Det blir en mycket konstig 
position där jag krummar 

mig framåtlutad och jag 
skrattar till.

PHANTASY LANDSCAPE
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2.3.2 Transformation av kollage
Efter de fem första kollagen känner jag att 
jag vill testa att gå ett steg vidare från 
mina referenser. I kollagen jag gjort finns 
fortfarande mycket likheter med bilderna jag 
sett från mina referenser och jag vet inte 
hur mycket originalen styrt skapandet när 
jag har läst mina texter. Jag vill hitta ett 
sätt att komma vidare från dessa bilder i 
min tankeprocess. För att göra det utvecklar 
jag en metod där jag i mina texter stry-
ker över beskrivande ord om material och en 
del känslor. Jag förflyttar mina censurerade 
rums-texter till ett av de andra kollagen. 
Jag läser den censurerade texten samtidigt 
som jag ser på kollaget och försöker förstå 

vilka ändringar som  är tvungen att göras 
för att få texten att stämma in i den rums-
ligheten jag ser. 

Bilden blir inte lika tydlig för hur rummet 
ser ut som i det första steget. Jag gör 
några enkla blyertsskisser till varje kolla-
ge där jag testar ut hur formen på kollaget 
borde ändras. I en del av kollagen kommer 
det nya rummet snabbt till mig, medan i 
andra dröjer det längre. Det hela resulterar 
i fem nya kollage som man kan se som en sam-
manslagning - eller en övergång mellan två 
av de tidigare kollagen.
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Lyser det längre in? Eller är det tyget 
som är så ljust? Hur långt in kan man 
gå? Jag tar av mig skorna och kliver 
upp på madrassen. Fötterna sjunker 
ned en bit men det finns ändå ett mot-
stånd. Längre in ser jag att några redan 
sitter, eller snarare halvligger i de 
organiska formationerna. Färgerna som 
rör sig mellan blått via violett till 
orangegult påminner om regnbågen, men 
mina tankar rör sig snarare mot livmo-
dern och Lennart Nilssons bilder från 
kroppen, eller någon sorts mjuk grotta. 
Jag går några steg in och rör handen 
längs med väggen (går det att kalla det 
vägg?). Den är mjuk både 
till känslan och till 
formen. Jag vill luta 
mig med ryggen mot den 
och låta min kropp följa 
formen. Det blir en 
mycket konstig position 
där jag krummar mig fram-
åtlutad och jag skrattar 
till. Jag vill fortsät-
ta utforska rummet med 
kroppen och väljer nu en 
annan väg än den tydligt 
utmärkta horisontella. Jag tar istället 
till vänster och möts av ett böljande 
golv (går det att kalla det golv?) som 
jag får vinkla foten och trycka ifrån 
för att ta mig fram på. Rummet är så 
pass litet så att när jag kommer upp 
en bit når jag taket. Längre in böljar 
också taket (går det att kalla det tak?) 
nedåt och rummet blir ännu mindre. Jag 
klättrar upp på en avsats och lägger 
kroppen i position med den form väggen/
golvet/taket har. Nu är rummet brinnan-
de rött och jag hör de andra prata, men 

det är dovt och orden göms i rummets 
former och mjukhet, som ett snötäcke. 
Jag känner mig omsluten och byter posi-
tion, låter benen böja sig över formen 
jag nyss hade som ryggstöd. Jag lägger 
ryggen ned och ser upp mot formerna i 
taket (kan man kalla det så?). Jag låter 
blicken vandra över rummets tak, tänker 
mig det som ett golv, ser ingen skill-
nad. Tänker mig hur jag skulle placera 
min kropp, vart jag skulle sätta mina 
fötter. Rummet är randigt och färger-
na övergår i varandra. Nu ser jag att 
textilerna är belysta underifrån vilket 
ger en glödande känsla. Här skulle jag 

kunna ligga hur länge 
som helst tänker jag och 
ser mig omkring. Fast 
det kan jag inte. För 
rummet lockar vidare. 
Jag vill fortsätta 
undersöka formerna, se 
vad som är ännu längre 
in. Jag reser mig upp och 
klättrar vidare. Följer 
formerna med mina händer 
och fötter. Smyger förbi 
de som sitter och pratar 

och tränger djupare in i rummet. Det 
övergår till blått igen och väggarna 
upplevs som vågor, belysningen påmin-
ner om solens strålar genom vattenytan. 
Rummet smalnar av i en oval gång som 
övergår i rött. Jag söker mig vidare men 
ser inte var den slutar på grund av en 
kurva. Vad som väntar på den andra sidan 
vet jag inte, men den varma färgen, de 
mjuka väggarna och den runda formen får 
mig att känna mig trygg och jag fort-
sätter nyfiket framåt.

Jag låter blicken vandra 
över rummets tak, tänker 

mig det som ett golv, ser 
ingen skillnad. Tänker mig 
hur jag skulle placera min 
kropp, vart jag skulle sätta 

mina fötter.

CELLULA LANDSCAPE



36 37

Jag rör mig genom rummet, det är upplyst 
och jag hör ekon av andra människor som 
pratar, skrattar och springer. Fram-
för mig ser jag en skog av transpa-
renta tygrör som binder ihop taket med 
golvet. Det ser ut som svävande pelare, 
eller som koraller som rör sig i vatt-
net. När jag rör med handen vid en av 
pelarna känner jag att den är av tyg. 
Jag fortsätter mot ljudet av människor 
och möts av en stor 
rosa saccosäck. Den ser 
varm och välkomnande 
ut i det kalla turkosa 
ljuset från pelarna av 
tyg. Väl framme sätter 
jag mig försiktigt i den 
och känner med händerna 
på tyget. Rumpan sjunker 
ned och omfamnar mig. 
Genom tyget känner jag 
små, små mjuka kulor och vill massera 
dem med mina händer. Jag reser mig upp 
igen och vänder mig om, tar ett steg 
upp och försöker krypa upp på objektet 
med hela min kropp. Händerna och knäna 
sjunker ned och jag får kämpa för att 
kunna trycka ifrån och ta mig vidare. 
Jag känner mig liten och handlingslös 
när jag inte riktigt kan förstå sys-

temet för hur jag ska röra mig fritt. 
Istället sjunker jag ned och kroppen 
ger vika. Det känns varmt omkring mig, 
som att jag är tillbaka i någon slags 
livmoder och litenheten får mig att 
känna en trygghet. Jag påminns om hur 
jag som liten blev kastad i en snödriva 
och snön tryckte mot min kropp och höll 
fast mig, följde min kropps position och 
jag fick kämpa genom att rucka på varje 

kroppsdel för att kunna 
ta mig lös igen. Fast 
när jag ligger här nu 
följer underlaget varje 
rörelse, ger vika precis 
där jag lägger tyng-
den. Jag rullar över på 
rygg och tittar upp mot 
det transparenta tyget 
i taket. Ovanför mig 
hänger en av pelarna, 

fylld med samma små kulor som jag ligger 
och känner mellan tummen och pekfing-
ret. Jag blundar och borrar ned huvu-
det så att ljuden runt omkring dämpas 
genom frigolitkulorna. Jag känner ett 
lugn, hur varje kroppsdel slappnar av 
och hur tyngden i min kropp och de olika 
kroppsdelarna definierar min position. 
Det känns som att jag flyter.

Fast när jag ligger här nu 
följer underlaget varje 

rörelse, ger vika precis där 
jag lägger tyngden. 

LA CAGE NAVE
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Något tornar upp framför mig. Det är 
hårt men ser ändå mjukt ut. Jag går fram 
och känner med handen, drar den längs 
med samtidigt som jag rör mig runt. Det 
smattrar på fingrarna och jag känner 
rytmen genom hela armen. Genom ett hål 
kan jag krypa upp och in. Jag tar tag 
i stålrören med båda nävarna och tar 
spjärn mot dem samma med mina fötter. 
Nu är jag innanför, men jag ser ut lika 
lätt och jag ser genom alla lagerna och 
vet att jag kan komma ännu längre in. 
Här inne finns inga horisontala eller 
vertikala linjer att förhålla mig till. 
Jag måste fokusera med 
hela min kropp för att 
hitta balansen. Mellan-
rummet mellan rören är 
så stora att jag kan 
fastna med foten. Det 
finns en riktning framåt 
runt och jag följer 
den, jag måste se efter 
varje steg för att inte 
trampa snett och förlora 
balansen, linjerna går 
ihop och nu ser jag inte längre värl-
den utanför, bara nästa steg, jag går i 
en sänka och stålrören böjer sig kring 
min fot och ger den stadga. Snart för-
står även min kropp rytmen och benen 
tar varje steg, just så långt som det 
behöver vara för att hamna rätt, all-
deles av sig själv. Jag kan börja se 
mig om igen. Jag lyfter blicken uppåt 
och ser att jag kan ta mig ännu högre. 
Det är samma system, men ändå på ett 
annat vis. Jag tar spjärn och kravlar 
mig upp genom nästa hål. Här möts stål-

rören i en ännu snävare vinkel. Rummet 
är mindre och jag känner stålrören mot 
min kropp. Rytmen är snabbare, mellan-
rummen mindre. Jag rör mig långsammare, 
vet inte riktigt hur jag ska förhålla 
min kropp, böjer mig ned för att hålla 
fast mig med händerna och kryper eller 
kravlar mig framåt. Stålrörens vink-
lar tillåter mig inte att stå så jag 
sätter mig ned, låter ryggraden sjunka 
in mellan rören och lyfter upp fötterna 
mot mitten så att jag halvligger med 
rumpan i skarven där stålrören möts.

Jag ser upp mot det 
obelisk-liknande rum-
mets topp och försöker 
urskilja rummen och for-
merna jag ser. Jag känner 
mig innesluten av gall-
ren. Som att jag inte 
syns men kan se och höra 
allt runtomkring mig. 
Jag tänker att jag är 
inne i en grotta, eller 
är det en gigantisk växt? 

Som en utblommad maskros. Eller kanske 
som inne i en benstruktur i kroppen. 
Stålrören som trycker mot ryggen börjar 
göra ont, har nästan tappat känseln i 
rumpan. Tar tag om rören och reser mig 
upp försiktigt. Sätter mig ned igen och 
hasar mig på rumpan ned mot hålet till 
våningen under, går försiktigt runt för 
att inte fastna mellan rören och hoppar 
ned i nästa hål och landar på marken. 
Det känns ovant med ett jämt tryck över 
hela foten.

Jag tänker att jag är inne 
i en grotta, eller är det en 

gigantisk växt? Som en 
utblommad maskros. Eller 
kanske som inne i en ben-

struktur i kroppen.

TAPE AUX FOLLES
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När jag kommer in i rummet ser jag något 
stort som flyter och binder ihop väggar-
na. Det ser ut som ett stort spindelnät, 
eller som någon form av organism som 
går att hitta i havet, eller i kroppen. 
Som en stor tumör som tagit rummet i 
anspråk, sugit sig fast i dess väggar 
och pelare och skapat en egen organism, 
en egen värld kopplad i den befintliga 
arkitekturen men ändå fritt svävande. 
Den är halvt transparent 
och jag ser ljuset som 
skiner emellan och skug-
gor som rör sig därinne 
någon meter över marken. 
Jag går fram så att jag 
står under organismen, 
känner med handen mot 
den plastiga tejpen. En 
mörk skugga kommer när-
mare mig och jag för-
står att det är någon 
som kryper rakt ovanför 
mig. Jag går vidare mot en öppning men 
ser bara rakt igenom organismen upp mot 
taket, känner med handen på den rundade 
kanten. Längre fram är en stege och jag 
går dit istället. Här kan jag klättra 
upp och in. Det är så trångt och lågt i 
höjd att jag måste krypa fram. När jag 
trycker med händerna på botten, mot ytan 

av flera lager med tejp trycks den litet 
nedåt, men ytan känns ändå spänd och jag 
förstår att det kommer hålla min tyngd 
när jag kryper vidare inåt. Jag undersö-
ker rummet jag befinner mig i. Plötsligt 
är rummet utanför inte längre synligt. 
Väggarna är vita och det är mest bara 
ljus och skugga som jag ser utanför. 
Jag ser gångar och hålor framför mig, 
en grotta som släpper igenom ljus och 

följer mina kroppsrörel-
ser. De trånga utrymmena 
och rundade formerna får 
mig att vilja utfors-
ka rummet med hela min 
kropp, lägga mig och 
luta mig mot olika plat-
ser i rummet. Jag klätt-
rar vidare för att se 
vad som är bakom nästa 
kurva. För varje sväng 
öppnar sig ett nytt rum 
med nya gångar som jag 

kryper vidare i. Jag upplever en oänd-
lighet i den lilla trånga värld jag 
befinner mig i. Under mig ser jag en 
skugga och jag har känslan av att jag 
svävar. Skuggan närmar sig mig och på 
andra sidan plasten känner jag en hand 
som drar längs med plasten just vid 
sidan av mig.

Längre fram är en stege 
och jag går dit istället. Här 
kan jag klättra upp och in. 
Det är så trångt och lågt i 
höjd att jag måste krypa 

fram.

POLYMORPHIC INSTALLATION
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Det är formen som väcker min nyfikenhet, 
den har en mjukhet över sig trots att 
den är hård och kantig och min första 
reaktion är att vilja gå fram och upp-
täcka med min hand. Jag drar den över 
träbitarna och känner mellanrummet 
mellan varje träbit. Fortsätter längs 
med kanten och försöker förstå konstruk-
tionen, hur träbitarna är hopkopplade. 
Jag trycker till vid 
mötet på det som ser ut 
att kunna vara sits och 
ryggstöd. Konstruktio-
nen ger vika och följer 
min hands rörelse. Alla 
bitar är hopkopplade 
men rör sig tillsammans 
och bilder en ny form. 
Jag blir upprymd av att 
kunna forma objektet 
själv. Fortsätter fram 
över objektet och tryck-
er med mina händer för 
att se hur jag kan för-
ändra formen. Jag provar 
att sätta mig för att se 
hur konstruktionen följer min kropps 
tyngd. Hela objektet trycks ned och 
förändras. Jag trycker ifrån med föt-
terna och lutar mig tillbaka och känner 
hur ryggstödet följer efter, trycks 
bakåt. Hela objektet rör sig som svall-
vågor. Träribborna trycker mot mina lår 

och jag trycker ned ett lår i taget 
och känner hur träribborna följer mig 
och mina rörelser. Plötsligt sätter det 
sig någon bakom mig. Jag känner hur min 
position förändras och ribborna tryck-
er ihop min kropp och jag böjs framåt 
igen. Jag vänder mig om och skrattar 
på grund av den plötsliga upplevelsen. 
Jag trycker tillbaka ryggen så att per-

sonen bakom mig trycks 
fram, tillsammans börjar 
vi en gungande rörel-
se där ribborna emel-
lan oss trycker oss fram 
och tillbaka, som att vi 
sitter på varsin sida av 
en gungbräda. Det sista 
jag gör är att ställa 
mig upp på sitsen och 
trampa med fötterna. 
Jag går längs med rib-
borna fram och tillbaka 
över den mjukt kantiga 
bänken, trycker ned föt-
terna och sätter hela 
objektet i rörelse. det 

blir en pulserande takt när nästa fot 
trycker upp ribborna från den förra 
foten. Mina tankar går till myrar där 
marken under sjunker för varje fotsteg 
men flyter upp igen bakom, ett mellan-
ting mellan vatten och land.

Det är formen som väcker 
min nyfikenhet, den har en 
mjukhet över sig trots att 

den är hård och kantig och 
min första reaktion är att 

vilja gå fram och upptäcka 
med min hand. Jag drar 
den över träbitarna och 
känner mellanrummet 

mellan varje träbit

PHANTASY KINETIC
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2.3.3 Fotomontage
Jag vill se hur kollagen jag skapar går att 
föra ihop med befintliga rum och utveckla 
formerna vidare. Jag tar bilder på olika 
platser runt skolan och i fotomontage sam-
manför jag dessa med mina collage. I mon-
tagen går det att leka med skalan, klippa 
itu mina frivoliteter för att repetera samt 
transformera. Jag arbetar lekfullt och 
testar mycket. Jag vill att mina kollage ska 
anpassa sig till miljöerna de blir placerade 
i samtidigt som de ger miljön en ny berät-
telse - något som inte följer de redan givna 
reglerna och får fantasin att aktiveras. 

Varför väljer jag Konstfack? Kanske för att 
det var enklast och närmast till hands. 

Antagligen för att jag ser vårutställning-
en som min kontext - som kommer att vara på 
Konstfack. Men det skulle inte behöva vara 
Konstfack. Mina montage skulle kunna vara 
på vilken plats som helst. Det som fick mig 
mest att gilla montagen var sammankopplingen 
med den befintliga arkitekturen och att den 
samtidigt bröt av och förändrade den.

Mina fotomontage får mig att inse att jag 
kanske inte behöver göra hela rum utan kan 
leka med befintliga rum och genom att sepa-
rera på mina frivoliteter och låta fantasin 
tänka ut vad som kan vara mellan och bakom.
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2.3.4 Keep my darling 
Jag väljer ut en av kollagen/mon-
tagen att arbeta vidare med. Jag 
skissar på papper och sätter in 
människor. Skissandet fortsätter 
tredimensionellt med piprensare 
för att inte helt tappa känslan 
från kollagen.

I fullskala använder jag mig av 
pvc-rör som jag fäster med gaffa-
tejp. Rören är två meter långa 
och de vill hela tiden kämpa mot 
hur jag böjer dem. Jag använ-
der gaffan för att tejpa rören i 
rätt vinkel men kraften att vilja 
återgå till sin vanliga, raka 
position är för stark och tejpen 
brister. Min fullskalemodell får 
inte alls samma kurvatur som jag 
önskar och jag testar att sträcka 
mig upp till den övre träringen 
och dra ned den för att få till 
rätt vinkel. Det är tungt och 

jag kan själv inte se resultatet 
av att jag drar. När jag släpper 
efter spänner rören upp sig igen 
och jag studsar till. Jag drar 
ned ringen fler gånger och följer 
med kroppen i motdraget och får 
hjälp i att studsa. Jag tänker av 
någon anledning på en studsande 
bäbis i babysele.

Jag hittar inte rätt, känner 
mig frustrerad och märker att 
jag börjar tänka för mycket på 
slutresultatet. Jag inser att det 
blir fel att försöka realisera 
ett kollage som egentligen bara 
var en del i mitt analysverktyg. 
Jag bestämmer mig istället att 
dra lärdomar från mina modeller 
och går vidare för att göra en 
ordentlig sammanställning av min 
undersökning

Skalmodeller och fullskaletest
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locka till
interaktion

locka till 
association 
och fantasi

ge nya och 
oväntade 

perspektiv

KÄNNA MED HANDEN ATT TA SIG UPP

FORM SOM FÖLJER KROPPEN ATT KRYPA IN

BRYTER AV TA BORT DELAR

LIKNAR NÅGOT ANNAT
LEK MED SKALA

REPETITION

PÅVERKA FORMENFÖRÄNDRAS VID INTERAKTION

2.4.1 Sammanställning av undersökning
Efter mina undersökningar om vad lek och 
lust är, analyserna och kollagen av mina 
referensens rum för lek och mina transfor-
mationer av dessa rums-analyser börjar jag 
kunna identifiera vilka möjligheter min fri-
volitet skall ha. Så kallade designprinci-
per, eller möjligtvis program för innehåll. 

LOCKA TILL INTERAKTION:
Det är när kroppen kommer i rörelse, känner 
och interagerar med min frivolitet som leken 
och lusten uppkommer. Genom materialitet 
och taktilitet lockas vi att gå närmare och 
känna, tänka med våra händer och vår kropp 
och vara närvarande i nuet. Rytm och repeti-
tioner ger både en trygghet och en spänning 
i att gå vidare för att förstå. Frivoliteten 
bör vid sin åsyn visa på möjligheterna till 
olika kroppspositioner och rörelser, på hur 
man i interaktionen får en chans att utmana 
sig själv.

LOCKA TILL ASSOCIATION OCH FANTASI:
Tidigt i projektet förstod jag kopplingen 
mellan lek och fantasi. I mina analyser av 
rum blev det tydligare hur hjärnan asso-
cierar och sorterar information om former. 
Spännande och ovanliga former eller annor-
lunda skalor som bryter med det förväntade 
gör att hjärnan släpper lös sina associatio-

ner om vad det kan vara och användas till. 
Bemötandet blir mer utforskande och glädje-
fyllt.

GE NYA ELLER OVÄNTADE PERSPEKTIV: 
Jag vill att min frivolitet används istäl-
let för att personer bara går fram för att 
känna, associera och sedan går vidare. Den 
ska ge nya eller oväntade perspektiv, att 
det finns lager av lek och utforskande. 
Känslan av stimulans och tillfredsställel-
se kan nås genom att komma ovanför marken, 
högre än vanligt, eller bli innesluten i ett 
mjukt rum där omvärlden försvinner. En plats 
där du kan vara själv och skyddad, eller en 
plats för social interaktion. För stimulans 
behövs möjligheter att påverka miljön, genom 
rörelse och adaption, eller bara att kunna 
göra frivoliteten till sin genom hur den 
används.

För att konkretisera tydligare delar jag upp 
mitt program för innehåll i tydliga ord som 
jag vill undersöka i fullskala:

TAKTILITET
HÖJD
UPPTÄCKA
ADAPTION

2. 4 Kill your darlings - idéutveckling
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2.4.2 Vårutställningen
I min undersökning har jag valt att inte 
utgå från en speciell kontext utan undersö-
ka lekfullhet förutsättningslöst. Samtidigt 
har jag förstått genom mina referenser att 
rum för lek passar sig ganska bra i utställ-
ningssammanhang, där människor redan gjort 
ett val att släppa vardagen bara av att 
besöka en utställning. Genom hela processen 
har jag sett vårutställningen på Konstfack 
som en möjlighet att testa min frivolitet. 
Jag väntar med att bestämma hur den skall 
bete sig tills jag får veta min plats på 
vårutställningen för att kunna anpassa mig 

till rummet jag är i – utgå från väggar, 
tak, pelare, golv.

När min plats är bestämd. Mitt i vita havet, 
utan väggar, tak, pelare eller något att 
förhålla mig till, inser jag att min frivo-
litet behöver vara fristående.

Med utgångspunkt från mina designprinciper 
och platsen jag fått tilldelat börjar jag 
fantisera ihop ett sorts rum och skriver en 
rumsberättelse på samma vis som jag gjort 
med mina referensrum.

Jag känner mig trött i huvudet och 
har ont i axlarna när jag kommer ut 
från rummet. Ljuset från datorn har 
gjort att ögonen måste fokusera extra 
för att se saker på avstånd igen. Jag 
spärrar upp ögonen och blundar för att 
justera blicken. Framför 
mig ser jag någonting 
som inte passar in i 
det vanligtvis så stela 
rummet. Det är mjukt men 
ändå kantigt, ser ut 
som en jättestor bak-
terie eller någon sorts 
atom-molekyl. Jag vill 
gå fram och känna på det 
som ser ut att vara mjukt, en sorts 
textur som jag inte riktigt förstår.
När jag kommer fram ser jag att det 
går att sätta sig på det mjuka om man 
kryper upp på en avsats. Den är om 
vartannat hård och kantig och mjuk 

och bubblig. På vissa ställen ser jag 
gummiband som bildar sitsar. De hårda 
ramarna får mig att vilja klättra upp 
och sätta mig uppe på det mjuka. Jag 
går ett varv runt frivoliteten. Ser 
fler ställen att klättra och sätta mig 

på. Jag sträcker upp 
armarna och tar tag i 
en av stängerna, sakta 
lutar jag frivoliteten 
mot mig och den rullar 
över på en annan sida. 
När den gjort det för-
ändras hela formen, nu 
bildas det ett litet rum 
under. Det ser mysigt 

ut och jag kryper in för att sätta 
mig. Väl inne går det att sträcka ut 
kroppen och axlarna och med blicken 
mot taket sprids ett leende över mina 
läppar

Jag gör enkla skissmodeller med olika sor-
ters material för att finna en form som sam-
stämmer med min rumsberättelse. Jag försöker 
använda mig av mina kollage för att hitta 
formspråket. Efter lite förenklande kommer 

jag fram till en form som känns som att den 
pratar med min berättelse samtidigt som jag 
ser möjlighet att bygga upp den i fulllskala 
till vårutställningen.

sakta lutar jag 
frivoliteten mot mig 

och den rullar över på 
en annan sida. När den 
gjort det förändras hela 

formen, nu bildas det 
ett litet rum under.

”Det känns som att jag flyter”

”Genom ett hål 
kan jag krypa 
upp och in”

”De trånga utrymmena och 
rundade formerna får mig 
att vilja utforska rummet 
med hela min kropp”

”Jag blir upprymd 
av att kunna forma 
objektet själv. Fort-
sätter fram över 
objektet och trycker 
med mina händer för 
att se hur jag kan för-
ändra formen.” 

”Jag klättrar upp på en 
avsats och lägger kroppen 
i position med den form 
väggen/golvet/taket har”

Citat från rumsberättelser
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2.4.3 Förslag på frivolitet
Jag tänker mig en form som går att krypa upp på 
och krypa in i, att den är lätt nog att vända, 
stor nog att sitta i, men tillräckligt låg för 
att kunna häva sig upp på.
 
Det viktiga för mig är att man genom formen kan 
fantisera hur man placerar sig i eller på den, 
det viktiga är att det finns ett rum att gå in i. 
Det viktiga är att det finns en materialitet man 
vill gå fram och känna på. Att man kan stå vid 
frivoliteten och mäta den mot sin kropp.
 
Jag ser framför mig en konstruktion i alumini-
um och metallnät, lätt att hantera, som håller 
formen, men samtidigt kan ge lite svikt.
 
Till vårutställningen har jag inte möjlighet att 
bygga den i aluminium. Jag funderar på andra 
sätt att göra den i metall, men inser att det 
blir mycket jobb och krångligt. Istället funderar 
jag kring en träkonstruktion för att få upp den 
i full skala. Träkonstruktionen kommer troligen 
inte hålla för att en person klättrar upp på den, 
men det skulle inte den stål-konstruktion jag 
hade möjlighet att bygga göra heller. Jag tänker 
att det mest lustfyllda för mig blir att arbeta 
med träkonstruktionen som ett pussel att sätta 
ihop.
 
I idéskissen ritar jag upp mjuka bollar. Jag vill 
att det ska vara något mjukt, men en viss struk-
tur som skapar taktiliteten och ett mjukt rum. I 
skiss-modellen i metall använder jag skumplast 
som jag ”syr” med genom hålrummen. I min träkon-
struktion krävs det för stora bitar skumplast för 
att kunna göra på samma sätt.
 
Jag bestämmer mig för att arbeta med den taktila 
ytan på samma sätt som jag gjorde med kollagen, 
testande och utan plan, för att se vad som funge-
rar. Låta rutnätet av trä vara en textil som jag 
broderar i. Använda mig av de material jag kan få 
tag på. Ytan får växa fram under tid, kanske även 
under själva utställningen. Det kan vara ett sätt 
att locka fler att interagera, ett projekt som kan 
fortsätta att byggas på.

Vad gör min frivolitet lekfull och lustfylld?
Att den inbjuder till att användas på olika 
sätt (sitta, ligga, krypa in under, klättra upp 
ovanpå) att formen kan förändras vid interaktion 
(genom att den vänds bildas nya rum att använda). 
Om jag får till en yta som är taktil och mjuk 
kommer även det locka till interaktion.
 
Jag tror att min frivolitet skulle kunna finnas på 
fler ställen än i utställningssammanhang. Kanske i 
ett bibliotek, en skola, eller ett kontor?

form som följer 
kroppen

nivåer att krypa 
upp på eller in i

öppna upp för en form som 
kan förändras och ge nya 

rum när den vänds

bryta upp ytan för att skapa 
en taktilitet
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2.4.4 Byggnation
Via kontakter kunde jag fräsa ut delarna 
till min frivolitet i skivor av konstruk-
tionsplywood. Efter att jag slipat bort de 
flesta av stickorna började jag pussla ihop 
möbeln. Det gick förvånansvärt enkelt och 
efter tre timmar hade jag helt själv satt 
ihop den. Jag fick använda tvingar och lim 
i några kurvor och jag behövde också limma 
fast sidorna för att det säkert skulle 
hålla, men det andra satt som berget bara 
av att trycka ihop bitarna som satt halvt i 
halvt.
 

Jag hade lyckats få tag i spillbitar av 
skumplast billigt, men insåg när jag började 
testa mig fram i formen, att de var alldeles 
för små för att kunna använda att fläta med. 
Istället började det växa fram en ny idé om 
att fylla kuddar med riven skumplast som 
kunde tryckas in i hålen på frivoliteten. På 
så sätt skulle man själv kunna flytta om kud-
darna till den platsen som passar en själv. 
Det tog två dagar att riva tillräckligt med 
skumplast i små bitar och ytterligare två 
dagar att sy 60 kuddfodral som kunde fylla 
hälften av de 114 hålen.

Ritning till cnc-fräs, utan skala
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3 
Reflektion
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-Kom, vi 
springer till 

kuddrummet!

-Vi tar ut ALLA 
kuddar!!!

-Ah, det känns 
som att jag 

ligger i en båt! 

-Åååh, vad 
skööönt!

-Skickar du 
mig  en kudde?

-Det behövs en 
vinglashållare 

här  uppe!

-Jag behöver 
ett hål här för 

foten.

-Ska det här 
vara konst?

-Jag tycker den 
är snygg, som 
ett soffberg.

Min plats på utställningen blev riktigt bra. 
Den blev en plats att ta en paus vid och 
kika på de andra verken. Redan på vernis-
sagedagen började frivoliteten fyllas med 
människor.

Verket har kanske mest slagit hos barn. De 
har fattat poängen direkt, att den är till 
för att användas, och frivoliteten har varit 
ett skepp, ett kuddkrig-landskap, en pro-
jektionsyta för deras fantasier. Så många 
gånger jag gått förbi och alla kuddarna 
varit nere på golvet eller uppslängda på 
“ryggen”. Det har varit tydligt att den sig-
nalerar lek, och om något har den varit lite 
för inbjudande för små barn. Min tanke med 
färgerna som har gått i lite mer dova färger 
och den mörkblå mattan var ju att locka till 
sig vuxna istället för barn. Kanske är det 
så att höjden inuti frivoliteten, som är 
perfekt höjd för barn att stå raklång i, 
gjorde att de har känts sig mer välkomnade.

Den största delen av tiden lät jag frivo-
liteten stå med öppningen nedåt. Jag var 
orolig för att personer skulle klättra upp 
på den och om den skulle hålla, men ingen 
(vad det verkar) har gjort det. 
Däremot har jag själv testat att klättra upp 
på den, och även om den känns lite instabil, 
höll den utan problem.

Oavsett åt vilket håll den var vänd så ger 
den en omslutande känsla, när man sitter i 
den spelar det ingen roll att folk går runt 
omkring, man känner sig trygg och som en 
iakttagare i den, något jag eftersträvade.
Jag fick också idéen att de tvåfärgade kud-
darna skulle kunna användas till att spela 
spel, som fyra i rad i frivoliteten. Det 
återkopplar till Caillois tankar om uppdel-

ningen av lek, där jag i frivoliteten efter-
strävade den improviserade lektypen paidia, 
men att det alltså även kan intefatta den 
mer regelbaserade lektypen ludus.

3.1.1 Lärdomar och tankar
En av de första sakerna jag upptäckte när 
jag hade byggt ihop trästommen vara att den 
var ganska instabil. Kanske hade det rättats 
upp lite om jag hade limmat alla möten, men 
samtidigt fanns det inga diagonaler att sta-
bilisera upp den med. Jag testade att såga 
upp plattor som jag satte i några av hålen 
och med en gång blev hela konstruktionen 
stabilare. Skulle jag göra om det skulle jag 
kanske fyllt igen en del av hålen, antingen 
med träskivor eller med plexiglas.
Det blev förvånansvärt skönt med den rivna 
skumplasten. På de delar som var mot golvet 
gav kuddarna bra stuns och man kände inte 
alls träramarna som jag från början trodde 
man skulle göra. Däremot var det lätt för 
kuddarna att halka ur om det inte fanns 
något som tog emot på andra sidan när man 
lutade sig mot en kudde, så kanske det hade 
varit bra med ännu större kuddar?
Jag hade också önskat mer taktilitet i kud-
darna. Nu fick jag ändå till två olika tex-
turer, men om min budget hade varit större 
hade jag önskat en textur som mer liknar 
badrumsmattor för att få till den där reak-
tionen att måsta gå fram och känna. 
Jag kan också känna att mina tankar om asso-
ciation och fantasi lite försvann när jag 
började förenkla formen, att min frivolitet 
inte jobbade så mycket som jag skulle önska 
med rummet den var i, men jag har ändå hört 
associationer om den som en båt, en stor 
bröstkorg och ett soffberg.

3. 1 Utställningen

Kommentarer från utställningen
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3.1.2 Om den skulle byggas igen
Jag är osäker på om den skulle byggas i alu-
minium eller ändå vara i plywood. Jag skulle 
i så fall försöka prata med en konstruktör 
om för- och nackdelar med de olika materia-
len.

På kritiken fick jag frågan om den nödvän-
digtvis behövde vara så pass stor och under 
utställningen märkte jag ju själv att ingen 
egentligen vågade sig upp på ovansidan, men 
det handlade sannolikt också om konstruktio-
nen. Jag tycker ändå att den behöver det där 
taket för att ge den rumskänslan jag önskar. 
Sedan går det, som någon påpekade under kri-
tiken, att anpassa formen till olika platser 
men behålla grundstrukturen. 
 
Jag ser själv framför mig hur frivoliteten 
kan användas som läshörna på ett bibliotek. 
Jag skulle också vilja testa hur den fung-
erar i ett kontorslandskap. Jag kan se att 
den skulle kunna fungera väldigt bra där 
även stående på högkant och ge lite lugna-
re samtalsrum där kuddarna ger väldigt bra 
ljudabsorbtion.

I efterhand har jag fått intresse både från 
en skola och en ungdomssmottagning om att ha 
den hos sig, och nog passar den bra i ung-
domssammanhang, som just en skola.

Däremot har jag inte känt mig bekväm med att 
lämna vidare den prototyp jag nu gjort till 
en skola att använda. Konstruktionen känns 
inte helt stabil, kuddarna som jag sydde 
i sista minuten börjar släppa formen och 
plywooden ger fortfarande stickor.

Skulle jag göra om det skulle jag använt 
finare plywood, fylla några av hålen med 
skivor. Jag skulle vilja hitta ett sätt att 
fästa skivorna i varandra utan att behöva 
limma, det är ju en väldigt smart konstruk-
tion om den skulle kunna gå att ta isär och 
sätta ihop.

Kuddarna skulle jag gjort lite större och 
sytt helt runda, mer som bad- eller tennis-
bollar. Jag skulle också vilja jobba mer med 
texturen på bollarna, kanske testa att göra 
knop-bollar.
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3.2.1 Frivola rum och varför de 
behövs
Frivola rum skulle kunna vara överdådiga, 
överflödiga rum, liknande Versaille under 
Marie Antoinettes tid. Det kan också vara 
ett litet litet rum, som mer liknar en 
möbel, med hål för kuddar som du själv kan 
bestämma var de ska vara. Men jag tänker mig 
att de frivola rummen inte måste se ut på 
något av de visen. De kan vara på fler sätt. 
Det frivola i ett rum är det som får dig att 
vilja gå fram och känna, som får dig att 
titta en extra gång, det som kanske får dig 
att skratta och prova din kropp mot. Det som 
när du tänker tillbaka på platsen stannar 
i ditt minne och får dig att le. Frivo-
la rum och möbler handlar inte om att lösa 
ett problem eller fylla ett behov. Istället 
handlar det om att ge dem personlighet - 
och att skapa en relation mellan rummet och 
besökaren. Det handlar om att ge något mer, 
som inte nödvändigtvis behövs - humor och 
lekfullhet. 

Jag kan argumentera för att det lekfulla är 
livsviktigt, att rum som har humor och som 
får dig att vilja interagera kan hjälpa dig 

att vara mer närvarande i nuet. Att det kan 
öka din kreativitet eller ge dig ny energi. 
Jag kan argumentera för att frivola rum 
behövs som en kritik mot den seriösa moder-
nistiska normen, baserad på en förutsättning 
att alla är lika och att rum ska anpassas 
efter de likheter vi har. Men samtidigt är 
själva essensen i det frivola enligt mitt 
perspektiv att det inte bör definieras, ges 
en funktion.

3.2.2 Att arbeta som lustfyllare
Jag har i mitt arbete försökt att utgå 
från att jag är lustfyllare istället för 
problemlösare och valt att rikta in mig 
på lustfyllda och lekfulla rum. Processen 
har lärt mig mycket om vad som gör rum och 
möbler lust- och lekfulla. Genom min analys 
har jag fått lärdomar jag kommer att ta med 
mig i min yrkesroll som inredningsarkitekt. 
Vad som lockar människor till interaktion, 
hur man kan skapa karaktärer och personliga 
relationer i rum.
 
Min frivolitet som jag skapade till vårut-
ställningen är bara ett exempel på hur lek-
fulla rum kan te sig.  
 

3.2 Den lustfyllda inredningsarkitekten

Framförallt har jag hittat ett sätt att se 
på mig själv och min roll, vad jag vill 
göra. Det som varit något luddigt och osam-
manhängande i mitt huvud har jag nu förstått 
mig på och kan formulera med ord. Jag har 
förstått att mitt arbete som inredningsarki-
tekt och möbeldesigner kan och bör vara mer 
än att lösa problem. Att det handlar lika 
mycket om att skapa upplevelser och relatio-
ner. 

3.3.3 En lustfylld, kreativ process
Jag har genom mitt arbete också analyserat 
den kreativa processen och försökt hitta 
sätt som kan göra den mer lustdriven. Jag 
känner verkligen att jag har hittat några 
sätt som fungerat väldigt bra för mig. Att 
se referenser som inspiration och vänner 
istället för något jag härmar har hjälpt 
mig. Min metod att analysera mina referenser 
och slå ihop flera referenser är också något 
jag kommer att ta med mig för att förstå 
essensen och kunna sortera ut det viktigaste 
utan att “stjäla” idéer. 

Jag vill också ta med mig collagemetoden 
som ett sätt att arbeta och konstruera med 
händerna och låta tankarna jobba fritt. Det 
är ett sätt att i ett tidigt stadium hitta 
former och materialitet utan att hamna i 
problemlösnings-tankar om konstruktion och 
hållbarhet.
 
På många sätt har det varit en hjälp för mig 
att lära mig hantera problemlösaren inuti 
mig. Jag har lärt mig att våga slita mig 
bort från idéer där jag behöver lösa problem 
för att se en annan möjlighet, som blir mer 
lustfylld för mitt skapande. 

Det har varit en enormt viktigt lärdom för 
mig att analysera min egen process och vad 
som gör att den går från lustdriven till 
ångestladdad. Jag har insett att en process 
kanske inte kan vara helt igenom lustfylld, 
men ändå hittat sätt för hur jag kan hante-
ra mina prestationskrav. Faktiskt har det 
viktigaste varit att lyssna på mig själv 
och vad jag vill och inte alltid ta hänsyn 
till vad andra runt omkring mig anser eller 
tycker att jag ska göra.

”samtidigt är själva essensen i det 
frivola enligt mitt perspektiv att det 
inte bör definieras, ges en funktion”
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tionen Inredningsarktektur och möbeldesign 
på Konstfack för handledning och hjälp i 
process och utformningsarbete. Speciellt 
tack till Sergio Montero Bravo och Anna 
Odlinge för konstruktiva tankar som hjälpt 
mig vidare i projektet. Även tack till 
Pernilla Glaser för hjälp och inspel i mitt 
textarbete. 

Tack också till mina klasskamrater för 
samtal, analyser, stöd och pepp.

Jag vill också tacka I.DE.I Concepts 
och speciellt Ulf Höglund för hjälp med 
cnc-fräsningen av min frivolitet. Utan den 
hade det inte blivit något!

Framförallt vill jag tacka Anders Bucht 
för all hjälp och det stora stödet jag 
fått under hela projektet. Tusen tack för 
dina kommentarer kring den här rapporten, 
för hälp med utfräsning av skivor, att sy 
kuddar, agera chaufför och allt annat som du 
med glädje ställt upp på! 
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