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1. SAMMANFATTNING:

Mitt arbete utgår ifrån John Cages stycke ”Music of changes” där en tärning kastas för att skapa en 
komposition av noter. Cage menar att resultatet blir en hundraprocentig musikalisk upplevelse av mu-
sik med avsaknad av underliggande mening och narrativ. Jag undrar om samma upplevelse går att få i 
ett rum? Kan jag tillåta slumpen som gestaltande kraft i en designprocess? 

I naturen råder ett samspel mellan slump och organiserad struktur. Naturens byggsten är fraktalgeo-
metrin som i flera skalor upprepas och bygger naturen på ett organiserat och strukturerat sätt. I den 
lilla skalan råder en symmetri medans det övergripande uttrycket är slumpmässigt. Kan naturens kvali-
téer appliceras i den byggda miljön? 

Jag har utvecklat metoder för att låta slumpen rita åt mig. Jag utforskar mellanrummet mellan avsikt 
och resultat. Vad finns där emellan? Jag skapar rum utan funktion eller användningsområde där ändamå-
let blir underordnat resultatet. Blir det då hundraprocent rum?

För att skapa rum av slump gör jag tester där slumpen får vara delaktig i producerandet av ritningar. 
Jag gör parafraser från konstvärden och kopierar metoder därifrån då slump inom arkitektur inte är 
lika vanligt. Det blir ett undersökande på flera plan, teoretiskt och praktiskt. Jag presenterar här en 
process mer än ett resultat. En metod, inte en produkt. En ide och tanke om ett nyktert och förutsätt-
ningslöst gestaltande. 
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2. INLEDNING:

John Cages kastade en tärning för att skapa en komposition av noter i sitt stycke ”Music of changes”. 

Duchamp släppte i sitt verk ”3 Standard Stoppages” ett snöre och lät det falla till marken där formen sen 

avbildades. Jean Arp gjorde collage av pappersbitar slumpmässigt arrangerade på marken. Kazuo Shiaga hängde i 

ett rep och målade med fötterna, Niki de Saint Phalle sköt med gevär på ballonger preparerade med färg. Alliho-

pa har gemensamt att de undersöker mellanrummet mellan den mänskliga påverkan och den naturliga kraften 

som bor inom slumpen. Det mellanrum som bor mellan avsikt och resultat. John Cage menade att upplevelsen 

av hans slumpmusik genom att den friskriver sig från förutfattade meningar, tradition och narrativ blir en hund-

raprocentig upplevelse. Kan samma upplevelse skapas i ett rum? Kan jag tillåta slumpen som gestaltande kraft i 

en designprocess? Jag har utvecklat metoder för att låta slumpen rita åt mig. Jag utforskar mellanrummet mellan 

avsikt och resultat. Vad finns där emellan? Jag skapar rum utan funktion eller användningsområde där ändamålet 

blir underordnat resultatet. Jag skapar 100% rum.
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De ville ifrågasätta det rationella och konventionella, gå emot erfarenheter och tradition och utfors-
ka de krafter deras undermedvetna besitter. De ville komma i kontakt med den ursprungliga kraft de 
hade inom sig. De menade att förnuftet förgiftat sinnet och står i vägen för kreativiteten. 

”Reason has cut man off from nature”

Arp ur “Notes from a Dada diary”.

Ungefär samtidigt som den dadaistiska rörelsen skapades bildades en annan konstellation av konstnä-
rer med Marcel Duchamp, Francis Picabia och Arthur Cravan i spetsen. De kom senare att inkluderas 
under den Dadaistiska termen. Ett av de viktigaste och mest betydelsefulla verken där slumpen an-
vänds är Marcel Duchamps ”3 standard stoppages”. Duchamp beskriver genomförandet såhär I “The 
idea of the Fabrication” ur “The Box”: 

“A straight horizontal thread one meter long falls from a height of one meter onto a horizontal plane twisting 
as it pleases and creates a new image of the unit of length.”   

Det är ett utforskande av vind, gravitation och sikte. Gravitation var kraften som drog snöret mot 
marken, vinden orsakade formen som bildades, och Duchamps förmåga att sikta mot sitt mål avgjorde 
kompositionen. Detta verk beskriver Duchamps konstnärliga metod väl ”Art as experiment”. Det är 
ett av flera verk där Duchamp använd sig av slumpen inom sitt experimenterande konstnärskap. Dessa 
verk har sysselsatt många tänkande och konstkritiker med sina mångsidiga associationer.  

3. BAKGRUND:

Historiskt sett så har slumpen inte använts i någon större omfattning inom arkitekturen. Det är först 
på senare tid som det förekommer i ett antal exempel. Coop Himmelblau har tex i en takvåning i 
Wien utgått ifrån barnteckningar i gestaltandet. Slumpen har även används i fasad dekorationer och 
liknande och Himmelblaus takvåning kan ses som ett av flera undantag där slumpen fått en större roll 
då den annars begränsas till mindre betydande gestaltningar. Inom andra konstformer har den däremot 
fått ligga som grund i ett helt konstnärskap. Inom musik används det som en kreativ metod att kompo-
nera, improvisation kan ses som en typ av slump och är ett mycket viktigt moment inom flera genrer. 
Andra exempel på där slump använts flitigt kan ges inom readymades, kollage, expressionistiskt måleri, 
performance mm. Här följer några exempel på hur slumpen fått en roll inom konsten.

3.1 Dadaismen:

Slumpen fick sitt genombrott inom den Dadaistiska konströrelsen kring 1920. Dada grundades av en 
samling konstnärer Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp, Tristan Tzara och Marcel Janco, till vilka Ric-
hard Huelsenbeck, Sophie Taeuber, Hans Richter och Walter Serner senare anslöt sig. Till en början 
skapade de obegripliga uppföranden på restaurang Meierei i Zürich. Tom Sandqvist skriver i sin bok 
Dada öst.

”De reciterade så kallade simultandikter, fullständigt obegripliga, rena nonsensverser. Ofta klädda i groteska 
dräkter och med för det mesta komiska men stundom skräckinjagande masker uppförde dadaisterna lika 
absurda och idiotiska som ”meningslösa” små skådespel; de trummade på stora och små trummor, slog på 
kastrullock och stekpannor, visslade i visselpipor och sjöng skräniga ”negersånger”. Dadaisterna hånade pu-
bliken allt vad tygen höll, stampade på golvet, vrålade och gastade, slet sönder den konventionella poesin, rev i 
trasor allt vad syntax och grammatisk korrekt meningsuppbyggnad heter, slängde orden huller om buller, vände 
upp och ner på språket och dess beståndsdelar, bokstäverna, orden, satserna och de förr så välordnade och 
arkitektoniskt komponerade meningarna. Allt spreds över samma platta yta eller slängdes i samma 
kokande, bubblande, ja babblande gryta.” 

Det som började som ett sceniskt spektakel tog senare mer konkreta former. Ett exempel är Hans 
Arps collage av rivna papperslappar som låtits falla till marken och sedan avbildats. Arp hade slitit med 
en teckning i sin ateljé utan att lyckas skapa den känsla han ville åstadkomma. Frustrationen ledde 
honom till att riva pappret i bitar och kasta det på golvet. Det mönstret av papperslappar som bildats 
hade ett uttryck som var starkare än vad han själv lyckats åstadkomma.  Arp skriver I “On my way”

“Dada aimed to destroy the reasonable deceptions of man and recover the natural and unreasonable order. 
Dada wanted to replace the logical nonsense of the mean of today by the illogically senseless. […] Dada gave 
the Vénus de Milo an enema[…] Dada is senseless like nature; Dada is for nature against art. Dada is for in-
definite sense and definite means.”
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3.2 John Cage

4.33 är förmodligen John Cages mest kända verk där han i fyra minuter och 33 sekunder sitter tyst vid 
ett piano. Tonarket är tomt och musiken består istället av de ljud som omgivningen genererar. Styck-
et uppstår i stunden och är helt baserat på kontexten och situationen. Cage har i flera av sina verk 
arbetat med slump som drivande kraft. Han har tex i sitt stycke ”Music of changes” kastat en tärning 
för att få fram noterna i stycket. I ”Fontana mix” genereras stycket genom att uppföraren placerar ett 
antal papper med information ovanpå varandra för att på så sett få ut en komposition av toner. Cage 
menar att musik skapad på detta sett inte definieras av åhörarens tidigare erfarenheter utan är hund-
raprocent musik. Cage blev vid ett tillfälle introducerad för Christian Wolff, Earle Brown och David 
Tudor. Tillsammans kom de att utgöra ”New York skolan” vilka blev en tongivande grupp inom den 
nutida konstmusiken. John Cages roll för den avantgardiska konstscenen på 40-50-60 talet går inte att 
överskatta.  

3.3 Fluxusgruppen

Kring slutet på 1950 talet höll John Cage ett antal kurser i experimentellt komponerande på New 
School for Social Research i New York. Han ville uppmuntra yngre konstnärer att arbeta med slump i 
sitt skapande. Medverkande i kursen var bla konstnärerna Allan Kaprow, George Brecht och Yoko Ono 
mf. Gruppen hade ingen gemensam stil utan bestod av konstnärer som inte identifierade sig under nå-
gon specifik rörelse, George Brecht beskriver: 

”Each of us had his own ideas about what Fluxus was and so much better…. For me, Fluxus was a group of 
people who got along with each other and who were interested in each other’s work and personality.”

Gruppen tog ställning emot modernismen och ifrågasatte rollen som konstnär och konsten i sig. De 
såg upp till Duchamps readymades och arbetade med att involvera betraktaren i skapandet av konsten. 
Ett exempel är Yoko Onos ”Painting for the wind” 1961.

“Cut a hole in a bag filled with seeds

Of any kind and place the bag where

There is wind”
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3.4 Gutaigruppen

Gutaigruppen bildades i Japan under 1950 talet. De var en samling mångfasetterade konstnärer som 
sysslade med allt från performence till land art. Verken handlade mycket om själva skapandet och 
kan liknas med Jackson Pollocks action painting. Suburo Murakami hög sig tex igenom en samling 
uppradade dukar och Kazuo Shiraga målade med fötterna hängandes i ett rep från taket. Gruppen pu-
blicerade 1956 ett manifest där de bland annat beskriver deras fascination för tidens gång och natur-
krafters påverkan på arkitektur.  

“Now, interestingly, we find a contemporary beauty in the art and architecture of the past ravaged by the pas-
sage of time or natural disasters. Although their beauty is considered decadent, it may be that the innate beau-
ty of matter is reemerging from behind the mask of artificial embellishment. Ruins unexpectedly welcome us 
with warmth and friendliness; they speak to us through their beautiful cracks and rubble—which might be a 
revenge of matter that has regained its innate life. In this sense, we highly regard the works of Jackson Pollock 
and Georges Mathieu. Their work reveals the scream of matter itself, cries of the paint and enamel. These two 
artists confront matter in a way that aptly corresponds to their individual discoveries. Or rather, they even seem 
to serve matter. Astonishing effects of differentiation and integration take place.”. 

Gutai hade en undersökande och experimenterande metod för att närma sig konsten. De räknade det 
oberäknade som en del av resultatet och värnade om slumpens påverkan.

3.5 Övrigt 

Det finns många exempel på hur slumpen fått vara en drivande kraft inom konsten. Ett av de mest ex-
trema fallen måste nog vara Bas Jan Ader som arrangerade olyckor drivna av hans intuition. Han cyk-
lade tex ut i kanaler och kastade sig ned i floder för att se vad som skulle hända. Hans mest uppmärk-
sammade verk är ”In Search of the Miraculous II” där han misslyckades med att segla över Atlanten i 
en ensamsegling. Detta blev även hans död och hans kropp hittades aldrig.

Ett annat symboliskt starkt verk är Felix Gonzales-Torres ”Untitled” där två glödlampor brinner bred-
vid varandra. Felix partner hade nyligen dött och verket understryker livet och naturens slumpmässig-
het där man inte vet hur det ska gå och inget kan förutses. Vilken lampa slocknar först? 
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3.6 Min väg till slumpen

Mitt val att arbeta med slump som metod har varit lång och snirklig. Det tog sin början i ett projekt 
jag gjorde 2016 innan jag gick på pappaledighet. Ett projekt där jag jobbade med Måsholmstorget 
bakom SKHLM gallerian i Skärholmen. Det är en plats som används mycket lite, de få som besöker 
den passerar förbi eller röker en cigarett på sin lunchrast. Jag ville skapa en plats som fångar upp de 
som passerar torget och bjuder in dem till att utforska miljön. Samtidigt ville jag skapa en lugn plats 
för de som tar en paus från arbetet. Jag jobbade med känslan nyfikenhet. Jag skapade en struktur av 
svängande radier med tanken att suga in förbipasserande mot mitten. Strukturen bestod av stående 
lameller som kombinerat med de svängande formerna fick effekten av att bara bitar av strukturen 
syntes från en vinkel. För att uppleva helheten behövde man ta sig in och utforska mer. Detta ledde 
mig till att se till vilka egenskaper olika geometriska former besitter. Den svängande formen hos en 
cirkel var essentiell i min skapelse för att få till rätt känsla. Räta vinklar och hörn hade fått ett helt 
annat uttryck. Jag intresserade mig för vilka kvalitéer specifika former besitter, och började läsa om 
geometrins grunder och den grekiske filosofen Euklides geometriska axiom. Där fastnade jag för det 
femte och mest konventionella axiomet, parallellaxiomet. Det är grunden till att alla räta vinklar mäter 
90 grader och således att två räta linjer alltid kommer att förbli parallella. Detta axiom har sedan ifrå-
gasatts då detta applicerats på sfäriska former och regeln inte längre gäller. Då talar man om icke-eukli-
disk geometri. Detta är den geometri som genom moderna tekniker låtit forma arkitekturen i större 
skala idag. Zaha Hadid i en föreläsning i samband med utställningen ”Fluid terrains” säger:

”The most important thing is motion, the flux of things. A non-Euclidian geometry where nothing repeats itself, 
a new order of space.” 

Zaha Hadid har gjort sig känd genom sina parametriska former och byggnader. Geometrier utan repe-
tition. Hur upplevs arkitektur utan repetition? Ett exempel skulle kunna vara att gå igenom en korridor 
utan upprepande element. Det skulle påverka känslan av rörelse och tiden det tar att ta sig från punkt 
A till punkt B. Jag vet inte om upplevelsen är positiv eller negativ. Jag frestas av tanken på att skapa ett 
system utan repetition. Ett exempel på detta är Gösta Wessels golv på Södra Station i Stockholm. Han 
har där skapat ett mönster bestående av ett antal former som kan kombineras på ett oändligt antal 
viss och således aldrig upprepas. Detta för tankarna till naturen. Naturens uttryck är vilt. Det finns 
inga tydliga upprepningar utan allt ser ut att vara unikt. Men kommer man nära kan man se att det inte 
alls stämmer. Naturen är uppbyggd av fraktalgeometri med strukturer som upprepas i flera skalor. Ut-
trycket blir slumpmässigt i stor skala men är samtidigt kontrollerat och strukturerat. Naturen kommer 
alltid att vara natur och dess estetik kan inte misstas för något annat. Kan naturens kvalitéer lyftas in i 
vår byggda miljö? Detta är något som jag fastnade för. Att hitta en metod för att låta naturens utryck 
representeras i arkitekturen. Att ge slumpen en gestaltande roll. Jag läser om slumpen och om John 
Cages musik skapad utav den. På samma sätt som upplevelsen av naturen är total är John Cages slump-
musik 100% musik. Jag vill göra detta i ett rum.

13

Marcus Badman, Arcus, 2016



4. SYFTE / PROBLEMFORMULERING: 

Arkitektur dikterar manualer för hur vi ska förhålla oss och använda oss av rum. Den talar om för 
oss var vi ska gå och var vi ska stå. Var vi ska äta och var vi ska sova. A.S Baum skriver i ”Corsini Ency-
clopedia of Psychology and Behavioural Science i en artikel om miljöpsykologi. Han beskriver hur vår 
byggda miljö påverkar vårt beteende och om arkitektonisk indeterminism. 

“In its most extreme form, this position argues that the environment causes certain behaviours, denying any 
interaction between environment and behaviour. Architectural determinism poses the idea that people can 
adapt to any arrangement of space and that behaviour in a given environment is caused entirely by the char-
acteristics of the environment.” 

Baum anser att arkitekturen direkt påverkar vårt beteende. Den skriver en manual för hur vi ska för-
hålla oss. Vem har rätten att skriva den manualen?

Jag vill ifrågasätta dessa manualer och den traditionella synen på arkitektur. Tänk om man kunde ta av 
sig sin ryggsäck full av erfarenheter och se helt nyktert på form och gestaltande. Min son Nils som är 
två år har inga förutfattade meningar kring hur man ska använda sig av möbler och rum. Det är under-
bart att se hur han utforskar miljöer och själv har idéer om hur de ska användas och hur han förhåller 
sig till dem. Hur kan jag bli mer som Nils?

Samtidigt vill jag se till min egen roll som framtida praktiserande arkitekt. Hur mycket ska jag få be-
stämma? Och vad innebär det att bestämma över hur någon annan ska ta sig an ett rum? Går det att 
skapa en miljö där funktionen är upp till användaren att skapa. En miljö där ingenting är förbestämt. 
Vilka kvalitéer finns det hos det som är obestämt? Jag ser på naturen och den strukturerade fraktal-
geometri som råder. Det är en uppbyggd ordning samtidigt som uttrycket är slumpartat. Kan dessa 
kvalitéer implementeras i vår byggda miljö? Hur ser slumpen ut och hur kan man rita slump? Hur kan 
jag med 30 års erfarenhet av rum och liv avsäga mig dessa och börja från början? Det kan jag inte, jag 
måste skapa något som gör det åt mig.
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5. METOD:

För att utföra mitt arbete har jag utforskat olika tillvägagångssätt att ta ett steg tillbaka och låta slum-
pen rita i mitt ställe. Jag har utvecklat ett antal maskiner och robotar som tilldelats rollen som skapan-
de kraft. Dessa har genererat ritningar som jag tolkat och gestaltat i modell och i dator. Total slump är 
omöjlig att skapa. För att slumpen ska få verka måste man ge den något att jobba med. Några parame-
trar att förhålla sig emellan, eller något att skapa utifrån. Mina experiment har gett slumpen mer eller 
mindre utrymme att verka. I några fall har jag kombinerat resultaten från flera experiment med tanken 
att slumpen får multipliceras i flera lager. Jag har för att medvetet belysa denna variation i slumpmängd 
tilldelat varje experiment ett procentuellt värde. Detta värde är fullständigt godtyckligt och är endast 
till för att understryka problematiken. Metoden har varit ett sökande efter olika gestaltande tekniker 

där slumpen på olika sätt fått skapa. 
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6. GENOMFÖRANDE:

6.1 Test 1 – Duchamp snöre 

Duchamp släpper i sitt verk ”3 standard stoppages” ett snöre, en meter långt från en meters höjd. 
Snöret faller till marken mot en canvas och samtidigt som den når ytan skapas en ny variant av måtten-
heten. ”A joke about the meter” säger Duchamp och samtidigt anser han att det är ett av han viktigaste 
undersökningar. Jag vill prova samma ide. Jag gör som Duchamp och klipper till ett snöre med måttet 
av en meter. Jag ställer mig på en stol och låter snöret falla till marken. Jag dokumenterar mönstret 
som bildas och för in det i datorn. I datorn extruderar jag linjen och skapar rum av formerna. Det blir 
ett kluster av mindre rumsligheter och ett större rum. Linjen har genererat en planritning. Det liknar 
ingen sådan jag tidigare sett. Jag bygger en modell i MDF som jag laserskär ett spår i. I spåret sänker jag 
ned ett papper som får bilda väggarna. Resultatet från detta experiment används delvis i test nr 9. Jag 

uppskattar slumpen i detta experiment till 75%.  
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6.2 Test 2 – Random number generator

På internet hittar jag en ”Random number generator”. Det är ett program som slumpmässigt genere-
rar ett numer inom en given intervall. Jag skapar ett koordinatsystem med två axlar numrerade från 
1-16. Jag låter generatorn slumpa ut 16 punkter i systemet. Koordinaterna får i nästa steg utgöra punk-
ter genom vilka jag drar en linje som jag sedan extruderar och skapar en struktur av.  Jag uppskattar 
slumpen i detta experiment till 60%.
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6.3 Test 3 – Arp collage

Jean Hans Arp kämpade med att få till en målning i sin ateljé. Frustrationen över att inte få till den rätta 
känslan resulterade i att han slet pappret i bitar och kastade det på marken. Där fick det ligga medans 
han gick ut för att äta lunch. När han kom tillbaka noterade han vad som skapats på golvet. Ett collage 
av rivna papperslappar. Uttrycket var starkare än det som han slitit med hela morgonen för att åstad-
komma. Den slump som bildat collaget var en kraft som han själv inte besatt. Arp menar att slumpens 
uttryck många gånger är starkare än vårt egna kontrollerade.

Jag gör själv ett försök. Jag tar ett svart A4 ark och river det en gång. Jag lägger de två bitarna på varan-
dra och upprepar ritualen totalt fem gånger. Pappersbitarna låter jag sedan falla till marken mot ett A2 
ark. De bitar som hamnar inom ytan är de jag väljer att arbeta vidare med. Jag klistrar fast papperna 
och dokumenterar resultatet som jag sedan för in i datorn. Där ritar jag av konturerna av de former 
som skapats och extruderar linjen. Det bildas ett skal kring formerna som papperslapparna bildade. 
Kantiga rum har skapats och i datorn tar jag mig in i rummen. Jag uppskattar slumpen i detta experi-
ment till 65%.  
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6.4 Test 4 – Ritmaskin 1

Det finns många olika varianter av ritmaskiner som ritar repeterade sfäriska former. Att bygga en lik-
nande maskin som ritar slumpartat är något svårare. Jag börjar med att kopiera en maskin jag hittar 
på internet. Maskinen ritar en cirkel som upprepas med en förskjutning. Den faller efter att man vevat 
några varv in i samma bana och upprepar formerna. Jag kopplar loss en av kopplingarna och låter ar-
marna röra sig fritt istället för det tidigare kontrollerade. Resultatet blir helt annat. Maskinen fastnar 
delvis i samma bana som upprepas men den faller aldrig tillbaka i samma repetitiva mönster. Maskinen 
har genererat en ritning som jag fritt väljer att tolka som en axonometri. Jag ser en upprepande struk-
tur som jag undersöker i en modell. Jag borrar hål i en MDF-skiva och sticker ned ståltråd som jag 
böjer och kopierar formen från ritningen. I denna modell väljer jag att skapa ett ”tak” av papier-maché. 
Modellen jag gjort liknar en sorts tält som jag undersöker vidare. Jag uppskattar slumpen i detta 
experiment till 60%.  
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6.5 Test 5 – Ritmaskin 2

Det finns något tilltalande i att skapa en maskin som genererar något slumpartat. Det går emot ma-
skinens natur. Maskinen har skapats för att repetera och producera exakt samma resultat i oändlighet. 
Tänk om maskinen istället kunde skapa unika objekt. Jag vill undersöka detta vidare. Ritmaskin två 
bygger på erfarenheterna från maskin ett. Jag driver maskinen med hjul kopplade med gummisnoddar. 
Sista hjulet monterar jag en axel som ledas i två led. I sista ledet fäster jag en penna. Resultatet av den-
na maskin skiljer sig något från den första. Pennan dras åt ett hål för att sedan stå still under perioder. 
Den går sedan över i att rita mindre och detaljerade formen för att sedan växla till större och längre 
linjer. Resultatet från denna maskin används i test nr 9. Jag uppskattar slumpen i detta experiment till 
70%.  
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6.6 Test 6 – Robot

Min son Nils har en liten robot som skakar runt på golvet när man vrider upp den. Inspirerad av denna 
gör jag min egen variant. Jag köper en liten DC motor som jag kopplar till ett batteri och en växel-
strömbrytare. I den roterande axeln på motorn monterar jag en bricka och en mutter. Alltihop fäster 
jag på ett stycke MDF med spännband. Jag monterar på ben och en penna. Muttern som roterar på 
DC motorns axel gör att roboten hela tiden kommer i obalans och vandrar runt när man ställer den 
mot marken. Jag placerar roboten på ett stort pappersark och låter den rita tills batteriet inte orkar 
mer. Resultatet blir en ritning med större och mindre runda former. Jag uppskattar slumpen i detta ex-
periment till 70%.  
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6.7 Test 7 – Random circle generator

Jag provar att generera slump i datorn. I 3D modelleringsprogrammet Rhino finns ett plug-in program 
som heter Grasshopper. I Grasshopper kan man programmera och generera 3D modeller. Jag skapar 
ett rutnät med nio punkter. Varje punkt tilldelas en cirkel med en höjd. Radien och höjden tilldelas ett 
slumpmässigt värde utifrån parametrar som jag bestämmer. Resultatet blir en struktur med många 
större och mindre hålrum. Jag uppskattar slumpen i detta experiment till 45%.  
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6.8 Test 8 – Computer generated surface

I samma program som i test 8 skapar jag i detta experiment ett rutnät. I nätet placerar jag slumpmäs-
sigt ut ett slumpmässigt antal punkter. Varje punkt laddas med en kraft med styrka mellan 1–10. Kraf-
ten får störa ut rutnätet i höjd och bredd. Det skapas en topologi av den från början släta ytan.  Resul-
tatet från detta experiment används i test nr 9. Jag uppskattar slumpen i detta experiment till 40%.  
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6.9 Test 9 – Lager av slump

Kompositören John Cage använder sig i sitt stycke ”Fontana mix” av en metod där uppföraren får ska-
pa sin egen version av verket. Genom att placera ett antal papper med olika information ovanpå var-
andra kan man skapa ett stycke musik. Inspirerad av detta tänker jag att om jag kombinerar resultaten 
från flera av mina experiment så borde mängden av slump bli större. Jag tar ritningen från ritmaskin 
2 i test 5. Jag låter en del av hålrummen som snöret i test 1 genererat och lägger det som ett lager 
över ritmaskinens ritning. Snöret får ringa in det område som jag utvecklar vidare. Jag extruderar lin-
jen i ritningen och skapar en struktur av väggar. Jag placerar ytan från test nr 8 och låter den skära av 
väggarna på strukturen för att skapa en variation i höjd. Resultatet av detta blir en stängd och öppen 
struktur med variationer i höjd. Jag undersöker resultatet i en serie renderingar. Jag uppskattar slum-

pen i detta experiment till 75%.
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6.10 Test 10 – John Cage grid

John Cage skapar i sitt stycke ”Music of changes” musik genom att kasta en tärning inspirerat av den 
kinesiska skriften ”I Ching”. Musiken blir ett slumpmässigt urval av toner och upplevelsen är hundra-
procent musik. Jag vill skapa något liknande och som man kan ta sig in i. Ett rum av slumpmässig musik 
där både musik och rum är slump. Jag kan ingenting om musik. Jag laddar ner ett pianoprogram till da-
torn provspelar lite. Jag skapar ett koordinatsystem av pianots noter och oktaver. Jag låter en ”random 
number generator” på internet slumpa fram koordinater i systemet. Dessa blir toner i mitt musik-
stycke och samtidigt grunden till en struktur. Jag tilldelar varje koordinat en pelare och skapar således 
en skog av dessa att röra sig ibland. Jag uppskattar slumpen i detta experiment till 55%.  
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6.11 Test 11 – Ritmaskin 3 

Ritmaskin 3 är en vidare utveckling av ritmaskin 1. Här vill jag skapa ett mer kontrollerat uttryck men 

samtidigt slumpartat. Jag tillverkar fem kugghjul med varierande storlek. Kugghjulen kopplas ihop parvis 
med armar. Paren kopplas med det femte hjulet som får driva de övriga. Paren kopplas sedan ihop med 
varandra. Resultatet blir att hjul ett ritar en cirkel som störs ut av hjul två. Hjul tre och fyra gör samma 
sak och när de sedan kopplas med första paret störs de ut av dessa. Variationen i storlek på hjulen gör 
att armarnas koppling på hjulen hamnar på olika placeringar när de ställs i relation till varandra. På sista 
hjulets arm monterar jag en penna som får rita på ett papper. Resultatet blir svängande former som 
bryts i snäva radier. Jag får hjälp att räkna ut som många varv man måste snurra det drivande hjulet 
innan maskinen hamnar i samma bana och ritar samma ritning två gånger. Det måste snurras 180921,6 
varv. Jag väljer att snurra hjulet ett alternativt två varv för att generera ritningen. Jag tänker att maski-
nen ritar i skala 1:50 och de ritningar jag får fram sträcker sig upp emot 20 meter i längd. Jag uppskat-
tar slumpen i detta experiment till 50%.     
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6.12 Test 12 – Ritmaskin 4

Ritmaskin 4 bygger på maskin 3. Denna maskin tillverkas för att generera en elevation som komple-
ment till maskin 3. Konstruktionen från maskin 3 monteras vertikalt och kopplas samman med hori-
sontala kugghjul. För att skapa en linje och inte ett kluster av linjer måste även pappret förflytta sig. 
Jag fäster därför pappersrör på två av de horisontella kugghjulen och spänner ett papper mellan dem. 
När man vevar på det drivande hjulet snurrar pappret samtidigt som en linje ritas med hjälp från den 
vertikala konstruktionen. Jag uppskattar slumpen i detta experiment till 50%. 

Ritmaskin 3 & 4 används i ett nästa steg för att generera en struktur slumpmässigt skapad i plan och 
elevation. Jag lägger ihop ett antal av de planritningar maskinen skapat för att få fram en struktur i 
större skala. Jag låter maskin fyras linje gå under marknivå på flera ställen vilket gör strukturen mer 

tillgänglig och man kan vandra omkring i detta landskap av toppar och dalar.
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6.13 Test 13 – Ritmaskin 5

Ritmaskin 5 är egentligen densamma som maskin 3 & 4 fast kombinerade i en och samma maskin. 
Pappret har monterats horisontellt och kan växla mellan stillastående och rörelse. Ritmaskinen drivs 
av en skruvdragare och sköter sig därför helt av sig själv. Likt maskin 3 & 4 måste kugghjulen snurra 
180921 varv innan den hamnar i samma bana. Detta ger samma antal olika planritningar men även ele-
vationsritningar. Dessa två får alltså multipliceras med varandra för att ge det totala utfallet av möjliga 
strukturer. Detta ger en summa över 32 miljarder möjliga utfall. Denna maskin har samma slumpmäs-
sighet som maskin fyra och fem. 
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7. RESULTAT:

Maskinerna, robotarna och övriga experiment har genererat ritningar. Ritningar som jag i vissa fall 
valt att tolka fritt och andra som jag läst enligt den skala jag tilltänkt maskinen från början. I flera fall 
har experimenten endast genererat en planritning, i vissa fall även en variation i höjd. Jag har fått fram 
en samling strukturer vars slumpmässighet har varierat. Även om slumpen inte är fullständig (vilket 
jag anser är omöjligt att åstadkomma) så väljer jag att se det genererade rummet som en produkt 
av slumpen. Jag har givetvis själv en delaktighet i skapandet men utformandet har lämnats till det 
obestämda att skapa. Resultaten har varit strukturer som varierat mellan trånga otillgängliga rum och 
mer öppna ytor. De har gått från öppna ytor till stängda. Jag upplevde först en svårighet i att skapa 
flera dimensioner på strukturerna. Initialt blev det planritningar vilkas linje jag extruderade och gene-
rerade en rumslighet. Det var först i test 9 som jag började applicera en till dimension på resultaten. 
Jag har begränsat mig till att arbeta med öppna rum på det sättet att de inte har något ”tak”. Detta 
är en förenkling av arbetet vilket skulle kunna utvecklas ytterligare i ett nästa steg. Jag anser dock att 
upplevelsen förmedlas tillräckligt på detta vis. Skulle projektet fortsätta så skulle jag undersöka en mer 
direkt koppling mellan framställandet av slumpen och rummet. En metod där rummet skapas i samma 
stund som slumpen släpps fri. En metod som inte kräver bearbetning av mig i efterhand. Jag tycker 
också att det var intressant att arbeta med lager av experiment. Att likt test 9 där jag använder mig 
av flera olika resultat kombinera dessa för att få ut ett slutresultat. Detta har potential att utvecklas 
till en metod som genererar intressanta rum. Mitt undersökande har varit en grund till ett fortsatt 
utforskande av ett ämne som jag förstått har enorma proportioner. Jag tror att slumpen skulle kunna 
användas i en verklig gestaltande process och ligga som grund för tex en planlösning. 

De experiment där jag i datorn skapade strukturer har också en utvecklingspotential. I datorn gjorde 
jag endast några första försök och om jag utvecklar dessa metoder att programmera och generera 
strukturer är resultaten oändliga. Jag gillade experimenten i test 8 där en kraft får angripa en massa 
och får styra utformningen. Detta skulle kunna användas på ett mer direkt sätt och angripa tex ett 
redan befintligt rum. Parafraserna jag gjorde var ett bra sätt för mig att komma igång med mitt eget 
experimenterande. De utgjorde en grund till mitt fortsatta utvecklande av metoden. Från konstvärlden 
finns oändligt med inspiration för fortsatt utforskande, och jag tror att fler spännande tester skulle 
kunna utvecklas härifrån. Jag ser mitt arbete mer som ett utforskande av en potentiell metod än ett 
färdigt resultat. 100%Rum handlar lika mycket om utforskandet som om den hundraprocentiga upple-
velsen av ett rum.
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 Ursprungligen var tanken att ritmaskin 5 skulle få stå på driven av en skruvdragare under hela utställ-
ningen. Jag insåg dock efter att låtit den köra i 30 minuter i sträck att den inte kommer hålla för det. 
Jag överväger därför att montera en vev på maskinen så att besökarna kan köra den själva men väljer 
istället att ha en tv av äldre monitormodell visa en loopad film där maskinen ritar. Detta passar enligt 
mig själv bra in i den miljön (källaren) där jag ställer ut.

8. UTSTÄLLNING: 

På vårutställningen presenterar jag några av mina maskiner samt en struktur som ritmaskin 5 har ge-
nererat. Jag har bestämt mig för att maskinen ritar i skala 1:50 vilket resulterar i utfall där den genere-
rade strukturen blir kring 12–20 meter i storlek. Den ritning som jag väljer att presentera är 14 meter 
i längd och 4 meter i bredd. Detta är ganska stort och för att göra detta genomförbart men samtidigt 
stort nog att generera en upplevelse av rummet, tänker jag att presentationen får bli i storlek 1:2, alltså 
ca 7 meter lång och 2 meter bred. 

Jag har i mina experiment lämnat material ospecificerat vilket i detta steg är skönt att slippa förhålla 
sig till. Den struktur jag ställer ut blir inte ett resultat av material och konstruktion utan mer en speg-
ling av en rumslighet skapad med slump som gestaltande kraft. Jag gör det således enkelt för mig. Jag 
undersöker möjligheter med olika material och inser att jag behöver något som enkelt kan repeteras 
för att snabbt komma upp i skala. Jag hittar en fabrik som tillverkar rundstav vilka jag sedan kontaktar 
och får ett något reducerat pris ifrån. Jag tänker först att jag ska tillverka strukturen likt en Alvar Aalto 
vikskärm med stavar sammanfogade med rep men inser snabbt att detta blir för kostsamt. Det får bli 
ett mellanrum mellan stavarna för att mer representera formen i stort. Jag beräknar avståndet utifrån 
pris och visuell effekt och kommer fram till att ett avstånd på 100mm mellan varje stav är rimligt. Det 
blir rundstav med en total längd på 210 meter. Varje stav får en unik längd vilket innebär 210 kapning-
ar i justersågen. Jag gör en kaplista för att underlätta arbetet som slutligen tar en dag att genomföra. 
För att stavarna ska stå med mellanrummet på 100mm krävs någon form av distans. Jag undersöker 
först möjligheterna kring att placera dem på en skiva med ett hål i men inser snabbt att det blir för 
komplicerat med hållbilder och mallar för stora för skolans borrar och cnc maskiner att klara av. Jag 
har tidigare erfarenhet av skärmsystem efter att utvecklat en skärm i tidigare projekt då jag jobbade 
med ståldistanser för att få ett avstånd. Jag tänker mig därför en liknande teknik i detta bygge. Jag till-
verkar en prototyp på en distans i plywood där två hål borras vilka håller rundstaven på rätt avstånd. 
Senare byter jag ut plywood mot massiv furu för ett mer enhetligt uttryck. Jag behöver 400 distanser 
för att hålla rundstavarna isär. Tillverkningen av distanserna går till på följande sätt. Från fyra stycken 
furuplankor råvirke med måtten 230x35x4000mm sågar jag upp hanterbara längder på ca en meter 
styck. Dessa kapas på längden fyra gånger och hyvlas sedan ned till måtten 32x50xca1000mm. Dessa 
kapas sedan upp i längder på 170mm vilket blir längden på varje distans. Jag har nu 400 klossar med 
rätt mått. Dessa borrar jag sedan 2x28mm hål i där stavarna får vila. Det blir 800 hål vilket tar en hel 
dag att borra. Jag borrar även ett hål halvvägs in i varje kloss där en skruv ska dra ihop distansen med 
när den monteras. Klossarna klyvs på längden och distanserna är färdiga. Det var ett rationellt genom-
fört arbete som var mycket tråkigt att genomföra men samtidigt givande och meditativt. Rundstaven 
monteras sedan på distanserna och kopplas ihop i över och underkant. Jag sätter först ihop sektioner 
om 20 rundstavar för att enklare kunna transportera strukturen. Väl på plats ritar jag upp ett rutnät på 
golvet så att jag utifrån en ritning kan placera och modellera formen så att den stämmer överens med 
slumpens form.
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datorn kan man enklare komma upp i större slumpmässighet och utfallet kan få vilka former som helst. 
En annan väg skulle vara att experimentera med metoder för att slumpen och rummet sker på samma 
gång. En metod som inte kräver någon bearbetning i efterhand. Då skulle upplevelsen av slumpen vara 
en del av den rumsliga upplevelsen. Jag ser framför mig ett rum under ständig förändring där det är 
slumpen som styr vad som sker.

Varför ska man då göra detta? Framförallt så tänker jag att det är för att som jag beskriver ovan, att 
generera tankar i nya banor. Att se på gestaltandet med likt ett barns nyktra seende. Att släppa på 
förutfattade meningar och traditioner. Att se på form och gestaltande för precis vad det är, inte färgat 
av störande tankar och relaterande idéer. Att låta formen vara hundraprocent form, rummet hundra 
procent rum. Det handlar också om tillhörighet. De rum som vi rör oss i har en tydlig avsändare och 
en ännu tydligare mottagare. Det finns en given funktion och ett användningsområde. Men vem tillhör 
rummen som ritats av slumpen? Det finns ingen avsändare annan än naturens slumpmässiga kraft. Det 
finns heller inga funktioner tilltänkta utan dess får tillkomma i efterhand. Rummen blir därför allas rum. 
Det blir ett rum där rummet själv är funktionen. Vad är det? Rummet tjänar sitt eget syfte. Vad är ett 
rum som endast är ett rum för en plats? Vem har rätten att ta plats i detta rum? Vad blir det om inte 
hundraprocent rum? 

9. DISKUSSION OCH SLUTORD:

Mitt arbete med 100%Rum har väkt många tankar och reflektioner hos mig. Det som började med en 
tanke om att skapa en hundraprocentig spatial upplevelse blev lite av ett uppvaknande när det gäller 
gestaltandets grunder. Själv är jag väldigt rationellt lagd och tror att många inom arkitektkåren har 
liknande dragningar åt att vilja sortera och strukturera sin omgivning. Jag vill förstå en form eller en 
byggnad och för att göra det så bryter jag ned det till dess minsta beståndsdel och dess inre logik. När 
jag själv ska ta mig an en uppgift och utforma något, allt från en stol till ett rum så vill jag gärna hitta 
logik i det hela. Jag vill strukturera och skapa något som känns vettigt och begripligt. Jag vill helt enkelt 
ha kontroll över det jag gör. Att fastna i detta tänkande kan resultera i att en del av det estetiska går 
förlorat i det funktionella. Ett tydligt exempel på min dragning mot detta var under mitt sökande efter 
en ingång i ett kandidatarbete. Jag kom in på ett spår där jag ville undersöka naturens estetik och or-
ganisera denna i ett mönster eller en byggkloss. I naturen förekommer till stor del redan organiserade 
geometrier mm men i det stora är ändå uttrycket slumpartat. Att förmedla samma kvalitéer som natu-
ren besitter i ett mönster är förstås omöjligt. Det är möjligt att den till viss del kan speglas men dess 
helhet går inte att fånga. Att försöka skulle givetvis vara spännande men att tänka att det skulle kunna 
ersättas av något annat är endast dumt och borde troligen inte genomföras. Därför är alltså denna 
strukturerande funktion hos mig ibland ett problem. Att istället leta efter metoder att släppa på kon-
trollbehovet och ta ett steg tillbaka kan därför värka vettigt.

Det är att gå emot sin egen natur då vår kultur i mångt och mycket handlar om att ha kontrollen. För 
att bli framgångsrik måste du vara kontrollerande och beräknande och vårt samhälle är organiserat 
och kontrollerat. Ju mer vi kan förutsäga desto säkrare kan vi vara på framtiden.

Men vad händer då om man gör tvärtom och går emot det som vi annars tar förgivet. Att överlåta 
makten till något obestämt att ta över. Det är en kittlande och skrämmande tanke. Hur mycket ska 
man våga släppa taget? Det blir en motreaktion mot den rationalitet som industrialismens produk-
tionsled inneburit. Den rakaste vägen mellan två punkter är alltid den bästa, det är sen gammalt. Men 
behöver det verkligen vara så? Speciellt inom arkitektur där mjuka och estetiska värden borde värde-
ras lika starkt som hårda och funktionella. Långsiktigt kanske det är att vara ineffektiv som är det mest 
effektiva. 

Att skapa något orationellt genom ett så annars symboliskt rationellt som en maskin blir ironiskt och 
humoristiskt. Att låta en maskin som annars utvecklats för att producera samma produkt i oändlighet 
istället generera olika utfall varje gång blir symboliskt. Maskinerna jag gör är inte helt slumpmässiga 
men de ritar slump inom vissa ramar. Dessa kan ses som ett verktyg i en gestaltande process. Verktyg 
som genererar former vi annars inte skulle komma på. I vårt skissande är det lät att låsa sig till form-
traditioner och former vi kan relatera till. Mina verktyg kan vara ett hjälpmedel att kliva ur den annars 
förbestämda stigen och ge sig ut på ett formäventyr utan för ramarna. 

Om jag skulle fortsätta utveckla metoden så ser jag två möjliga vägar att ta. Den ena skulle vara att  
utveckla experimenterandet i datorn. Det sätt jag hittills jobbat på har varit en analog metod. Det har 
för mig själv varit ett användbart sätt för att få insikt i vad som faktiskt sker. Nu när jag har gjort det 
är jag redo för mer abstrakta former av utforskandet och då passar programmerandet i datorn väl in. I 
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