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för att hålla sig osynlig för ditt öga. Den existerar bara
för att vi existerar, vi skapar den. Den skapar oss.
Vi formar den efter vårat tycke, den formas i oss efter
dess tycke. Bara för att vi inte ser den betyder det inte
att den inte finns där, den finns där. Ständigt och alltid.
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Precis som det existerar osynliga strukturer i våra sociala
sammanhang så existerar det osynliga strukturer i våran
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INLEDNING

Jag har, sedan jag var barn, varit en nyfiken
och kreativ person. Jag vill förstå världen runt
mig och människorna i den. För mig är att
skapa på många sätt min metod för att
försöka förstå. Så jag skapar för mig själv, för
att förstå någon annan och i kontext världen
runt omkring oss.

DEL I, teori & förståelse

Things outside you are projections of
what's inside you and what's inside you is a
projection of what's outside.
So when you step into the labyrinth outside
you, at the same time you're stepping into the
labyrinth inside.
Kafka on the shore; Haruki Murakam
I mitt examensarbete har valt att arbeta med
ämnet strukturer.
Andra underrubriker jag har undersökt är
sociala strukturer, osynliga strukturer, mönster,
geometri, medvetenhet/omedvetenhet,
Allt började under hösten 2017 i kursen
interiör och samhälle när jag undersökte makt
strukturer i vårat samhället.
Det var ett intressant men tungt ämne att ta
sig igenom. Jag funderade mycket kring min
roll idag och min framtida praktik. Jag har
insett att precis som många andra (om inte
alla) är jag en produkt av mitt samhället, i det
perspektiv att mina värderingar, åsikter och
ibland handlingar inte är mina egna.
Jag är en del av samhället och samhället är
en del av mig.

Trots att ämnet är tungarbetat är det en viktig
del av mitt sociala ansvar som
inredningsarkitekt men framför allt som
medmänniska att skapa en medvetenhet och
en egen formulering kring ämnet.
För att kunna formulera mig behöver jag först
förstå. Vilka sturkturer existeran och hur
påverkar dessa strukturer oss?
Vad håller strukturerna levande och vad
försörjer dom sig på?
Jag har förstått att bakom samhället och det
utformade rummet samt objekten i rummet
finns det en logik bakom varje struktur, det vill
säga en anledning för strukturen att existera.
Det är vi som skapar den logiken och därav
uppkomsten av strukturen.
Vissa strukturer (precis som sociala strukturer)
är svåra att se. Många ateister väljer att tro
på vetenskap istället för religion och i direkt
relation tro på det som endast är synligt för
vårat öga. Det som inte är synligt för ögat, det
existerar inte?
Men det osynliga existerar, det är vi som
väljer att inte se och när vi väljer att inte se,
blir vi en del av strukturen. Reflektera då över
om dina val sannerligen kan tillhöra dig själv.
Om vi inte reflekterar över detta då står vi här
helt förblindade av vår omedvetenhet.

SOCIALA STRUKTURER I ETT OSYNLIGT LANDSKAP

Precis i början av process kom jag över
en text om sociala strukturer där personen
beskrev eller jämförde det med ett hus samt
dess stomme. Jag tyckte det var intressant och
ville skapa en egen jämförelse för att själv
kunna förstå och formulera vad en social
struktur är och hur den existerar. 1
Att beskriva sociala strukturer genom
jämförelse med ett hus?
Då är samhället grunden, utan samhället
finns det inga strukturer. Själva strukturerna
är husets stomme eller skelett, det är vad som
ger huset dess form samt konstruktion. Liksom
olika samhällen har olika uppfattningar om
hur ett hus ska se ut har olika samhällen olika
strukturer. Väggar, golven och allt annat är
vad som ger stommen mening och innehåll.
Det är det vi fysiskt ser, och i direkt relation,
är medvetna om. Vi är inte medvetna om
stommen, (alltså strukturen) för den är inte
synlig för vårat öga, men vi är medvetna om
resultatet av stommens existens.
Eftersom vi inte ser stommen är vi inte
vanligtvis medvetna om exakt hur den
påverkar oss. Vi kan bara konstatera att den
påverkar oss. Något som vi märker bara
genom det innehåll som är resultatet av
strukturen. Det vill säga, våra vardagliga liv är
skapade av den struktur som ger vår vardag
och vårt samhälle form.
En struktur existerar inte på egen hand, den
formas och upprätthålls genom människors
agerande och förhållande till nya och gamla
strukturer.

1

Sociala strukturer Samspelsmönster mellan individer
och grupper. Sociala skeenden är inte slumpartade
utan de flesta av våra aktiviteter är strukturerade, det
vill säga att de är organiserade på ett regelmässigt
och upprepat sätt. Även om liknelsen är något
vilseledande, kan det ibland vara bra att tänka sig
att den sociala strukturen i ett samhälle fyller samma
funktion som de balkar som håller en byggnad uppe.
*Giddens

Alla individer har möjlighet att gå
emot strukturen men det sker inte utan
konsekvenser. Hur dessa handlingar straffas
är också en del av samhällsstrukturen.
Alla strukturer är inte dåliga och samhället
behöver dom för att vi ska kunna röra oss
i samma riktning. Men det är också det
som skapar den problematiska aspekten av
strukturer. En del av dessa strukturer, eller
alla strukturer i någon form, resulterar i
att vissa grupper i ett samhälle missgynnas
systematiskt. Strukturer som missgynnar eller
gynnar specifika grupper är problematiska
på grund av strukturens mest grundläggande
natur. Omedvetenhet. Människor överlag
är omedvetna om strukturernas existens
och det sätt som strukturerna påverkar våra
handlingar. Det gör att människor som är
medvetna om orättvisor i samhället ändå kan
förstärka dessa orättvisor genom omedvetet
agerande. Det kan handla om kommentarer,
påståenden eller ryktesspridning.
I varje social gemenskap finns en mängd
olika normer vi förhåller oss till dagligen.
Sociala normer är en uppsättning regler eller
förväntningar på hur vi ska agera eller bete
oss i relation till oss själva och varandra, de
utgör ett slags mönster för interaktion mellan
människor. Många av våra normer gör det
smidigt för att vi ska fungera tillsammans.
Ibland är normerna både överenskomna och
uttalade men minst lika ofta är de osynliga
och underförstådda och märks inte förrän
någon bryter mot dem.

Illustration på beskrivningen av sociala strukturer som ett hus.

Av den stora majoriteten av sociala
vetenskapens forskare uppfattar man social
struktur som ett form av mönster av sociala
relationer eller sociala fenomen. Enligt
Anthony Giddens är detta en naiv tanke som
tar form i en visuell metafor, tex som liknelser
ifrån ett skelettet av en organisms morfologi
eller balkarna på en byggnad.2
Sådana föreställningar är nära kopplade till
dualismen av ämne socal struktur(1) samt till
det sociala objektet.(2)
1- I ämnet social struktur förefaller det som ett
utvärtes uttryck för den mänskliga handlingen,
som en begränsning på det fria initiativet, ett
mönster med en början och ett slut.3

2- Som ett socialt objekt är begreppet
struktur mer intressant. Här betraktas det
karaktäristiskt inte som ett mönster av en
närvaro utan mer som en korsning av ett
nuvarande och frånvarande.4
Underliggande koder måste utläsas ifrån det
som manifesterat på ytan.
Dessa två strukturella system kan tyckas vara
vid första anblick varandras motsatser eller
inte att ha något med varandra att göra,
men min uppfattning är att båda är viktiga
aspekter vid struktureringen av sociala
relationer.
2

Anthony Giddens, the constitution of society, 1984
C. Wright Millis och Émile Durkheim två
funktionalistiska sociologer.
4
Kimberl'e Williams Crenshaw, Paulina de los Reyes,
Diana Mulinari är postkoloniala forskare.
3

MÅNGSIDIGA MÖNSTER

DET SITTER I SNITTET

BILD 1

Vad innebär det att vara medveten? För mig
är det att besitta kunskap, insikt eller någon
form av uppfattning om vem man är, vad
man upplever, vad man tänker på och vad
någonting betyder. Kunskap är också en insikt
av att förstå lika mycket betydelsen för en
själv men även empatisk mot betydelsen för
andra, som kan skilja sig totalt ifrån sin egna
uppfattning. Att ha medvetenhet är att i vid
mening känna till vad som rör sig i samtiden.
Enligt Filosofer Platon är kunskap en sann
rättfärdigad tro. Han menar att i snittet
mellan sanning och trosföreställning uppstår
kunskapen. BILD 1
Samma typ av jämförelse eller symbol
ser jag även i dom texterna som jag har
läst om intersektionalitet. Där man ställer
frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in
i uppfattningen om identitetskategorier som
kön/genus, sexualitet, ålder, socialgrupp,
funktionalitet och etnicitet.5
Intersektionalitet är en studie av avser studiet
av diskriminering och förtryck i snittet eller
skärningen mellan maktrelationer. BILD 2
Intersektionalitet är studiet av överlappande
sociala identiteter och samverkande system av
förtryck, dominans, eller diskriminering. Man
menar att könsdiskriminering och bland annat
etnisk diskriminering i vissa fall samverkar och
förstärker varandra.
Det är alltså i snittet som det uppstår. Kunskap
och medvetenhet men även sanningen om
diskriminering och förtryck. I mötet eller
överlappningen kan det uppstå motsättningar
eller insikter. Jag kan känna igen det i mötet
mellan människor. Beroende på vilken status
man själv tycker sig besitta över eller under
den andre så påverkas relationen mellan de
två parter.

Jag har valt att undersöka mönster som har
en låg status i arkitektur världen där det
klassar som dekorativ, tvådimensionellt och
hantverksmässigt. Men undervärderingen
av mönster är en ensidig och tråkig gammal
åsikt. Jag vill lyfta upp vad mönster har för
betydelse idag i vårat samhälle både estetiskt
och socialt.
BILD 2

Medvetenhet är ett verktyg som jag kan
använda i situation som jag känner dig
maktlös. Det gör mig delaktig i förändring,
förbättring eller sätter mig i en ställning med
inflytande till att påverkan en situationen, plats
eller ett tillstånd. Jag kan använda verktyget i
mitt egna medvetande eller dela med mig av
verktyget till omgivningen. Då måste jag vara
medveten om att verktyget jag har skapat
inte uppfattas lika av andra som av mig
själv. Vilket är helt okej, medvetande är inget
statiskt, det är transformell och i en konstant
omformaterings fas.
En annan vetenskap som synliggör kvantitativa
relationer och rumsliga strukturer i den
verkliga världen är matematik.
Liv, framför allt intellektuellt liv,
är bara möjligt eftersom det finns vissa
regelbundenheter i världen.
En fågel känner igen getingens svarta och
gula band; individen känner igen att växterna
växer bara till följd av att fröet har såts.
I varje exempel är ett sinne medveten
om ett mönstret.
(W.W Sawyer, 1955)

5

Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över
ojämlikheternas landskap, 2005, Paulina de los Reyes,
Diana Mulinari

Vad är då ett mönster? I grund och botten kan
allt bli ett mönster, så länge det upprepas.
Upprepningen av identiska eller liknande
element och motiv är ett centralt kriterium
för ett mönster. Ju mer regelbundet och mer
symmetriskt repetionen är, desto lättare är det
att känna igen.
Symmetrin har också en struktur med
regler som handlar om någon form av
kategorisering, om klassificering och om
observerbara regelbundenheter.
Kort sagt, om gränser. Symmetrins principer
är alltid inblandade i omvandlingar eller
störningar och i rörelse.
(David Wade) 2006,
Vi har regelbundenheter i vår vardag,
upprepningar som vi gör varje dag av vana,
eller ifrån en känsla av trygghet.
Dessa upprepningar som vi gör med våra
kroppar bildar ett eller flera olika mönster.
Om vi bildar mönster med våra kroppar och
våra kroppar är en del av samhället, då
speglas dina och mina rörelser ifrån vårat
samhälle samt samhällets ritualer och regler.
Det blir som en dans mellan det mönstret
som är samhället och den delen av mönstret
som är du och jag. Våra kroppar bildar ett
mönster i rörelse. Olika tempon, suddiga
siluetter.
Jag vill undersöka vilka mönster som vi har i
det offentliga rummet och hur vi påverkas av
dessa mönster. Se prototyp 1

En modell där jag har tagit mönstret ut till
rymden, ut i rummet. Mönstret är inte längre
2dimentionellt utan den organiserar våra
kroppar i rummet.

Enligt Markus Zehentbauer begränsar sig inte
dagens mönster till att täcka endast ytor,
de utvidgar sig också rumsligt;
de dekorerar inte bara föremål och
byggnader eller ger dem en struktur,
de har blivit grunden för att formge och
organisera nya objekt.
(Glasner, Schmidt, Schöndeling, 2005)
Mönster är ett språk som vi har använt oss av
under många år, som så tidigt som runskrift
eller ännu tidigare är dom grottmålningarna
gjorda i en förhistorisk tid. Vi har, och gör
fortfarande, använt oss av mönster för att
kommunicera, dokumentera eller på ett eller
annat sätt förstå sin omgivning. För dig och
mig är vi alltså omgivna av olika typer av
mönster i vårat samhället, i arkitekturen, i
våra val och i våra rutiner. Vi är omgivna
av mönster samtidigt som vi är en del av
mönstret. Vi skapar mönster samtidigt
som mönstret skapar oss. Mönster som
kommunicerar, mönster som styr, mönster som
exkluderar, mönster som samhälle, mönster
som bild, mönster som älskar, mönster som
kroppar, mönster som identitet, mönster som
du och mönster som jag.

SYMETRISK KOSMOS

Filosofen Pythagoras och hans följeslagare
ansåg att geometrin, framför allt den del av
geometrin som handlade om förhållande
och proportioner var nyckeln till en djupare
förståelse av kosmos.6
Man ser även bevis för att proportioner
och förhållande har används inte minst i
arkitekturen från antikens Grekland utan även
i andra anrika kulturer som inka riket och
under Egyptens storhetstid.
Symmetri och natur är nära besläktat och
därigenom kommer uppkomsten av begreppet
mönster. Vilket i sin tur bevisar att mönster inte
är en 2-dimentionell regel.
Symmetri i naturen är mönster i upprepningar
men också mönster i ritualer och rörelser, så
som orrens dans när han visar sin motståndare
sin status på ett hotfullt sätt.
När matematikerna studerar fraktaler, som
är ett verktyg som beskriver fenomen som
verkar kaotiska där det är svårt att hitta ett

mönster, så använder man ofta sig av ett
slags allmängiltiga geometriska figurer. Man
brukar kalla fraktaler för naturens geometri
för att det hjälper oss att beskriva många
fenomen i naturen, så som stjärnhimlen eller
vädrets växlingar. Två egenskaper som är
förknippade med fraktaler är självupprepande
och likformighet.7
Symmetri och geometri är en del av
matematik. Jag vill påstå att matematik också
är en organisering av former (geometriska
former) i rummet. Allt för att skapa en
förståelse kring och om rummets struktur. Vad
säger då rummet om oss? Vad säger vi om
rummet?

6
7

Symmetri, ordningens princip, 2006, David Wade
Den fantastiska matematiken, 1991, Kristin Dahl

I DIALOG MED ARKITEKTUREN

Precis som att normer existerar i samhället och
i direkt relation existerar i oss individer, som
är en del av samhället, så har arkitekturen
runt oss stor betydelsen i relationen med
dessa normer.
Man kan säga att arkitekturen rent av är
essentiellt för att normen ska kunna existera.
- Settings
Normen i arkitekturen har däremot blivit
ett rum som upprätthålls vid en konstant
temperatur utan någon vertikalitet, utsikter,
solsken, bris, urskiljbar värme eller, tyvärr,
mening. Dessa homogena förnimmelser kräver
lite av oss och ger lite i gengäld förutom ett
skydd av en kubisk kokong.8
Jag tror vi kommer att bryr oss avsevärt
mer för vår arkitektur om det finns någon
meningsfull ordning i dem. Inte en ordning
som bygger på normer eller regler, utan
en ordning som erbjuder sinnliga värden
och igenkännbara egenskaper. Samtidigt
tror jag att ett landskap som inte innehåller
tydliga instruktioner om användande och
beteende, ger ett lekfullt undersökande samt
utforskande som eliminerar normer och ser till
differensernas möjligheter.
I vår nutida arkitektur, finns det osynliga
strukturer i form av underförstådda regler som
berättar för oss hur vi ska bete oss i rummet,

Apollonios problem:
Hur många cirklar tangerar, dvs snuddar vid dom tre helfärgade?
Fem cirklar var lätta att hitta. Allt som allt blev det 8 cirklar. Finns det fler?

vart vi ska sitta samt hur och vart vi ska
röra oss. När vi inte kan tolka det rumsliga
systemet kan det få oss att känna oss utanför,
ja rent dumma i vissa fall. Men i somliga
rumsligheter där reglerna inte är tydliga, där
lekfullhet och utforskande uppmuntras släpper
man kraven av rummets regler, fördömande
och kroppen får uppleva något nytt utan dom
inprogrammerade sociala strukturer.
När man försöker bygga symmetriskt så
understryker man en känsla av formbundenhet
vilket i sin tur bygger på konceptet social
ordning och konstitutionell makt.
Superstudio var en arkitekt firma som verkade
på 60 och 70 talet, dom arbetade med objekt
utan betydelse eller funktion för att objekten
inte skulle vara hierarkiska eller dikterad i
någon form av social klass.
Superstudio-filosofin stod för något nytt och
vill överge det som tidigare varit. Kontinuerligt
monument beskriver inte arkitektur men det
är en arkitektur laddad av kritisk mening,
där anledningen till arkitekturens språk är att
uppnå andra mål än att bygga för byggets
skull. (Lang och Menking 2003)

8 Body, Memory and Architecture. s105

VÅRA KROPPAR PÅVERKAS

Våran kropp är ett förkroppsligande av våran
inre värld där våra minnen speglar en livstid
av händelser. Alla dessa bevarade händelser
har även stöttats utanför den psykiska
kroppsgränsen. Den inre och yttre världen
är starkt ihop sammanhängande och oftast
är det otydligt vart gränsen går, om det finns
någon gräns överhuvudtaget.
I dom flesta böckerna och akademiska texter
som jag har tagit mig an i detta projekt
har alla beskrivit, ur alla olika ämnens
utgångspunkt, en relation med våra kroppar
vare sig det är en fysisk eller en psykisk
relation.

Sedan kan man inte göra sig av med det man
har införskaffat i samband med sitt missbruk
då den har en känslomässig relation till en
känsla vid en viss tidpungt.
Erfarenheten att vara på en plats uppstår i tid,
det är mycket mer visuell och är i allmänhet
lika komplex som bilden av den som stannar
kvar i minnet.9
I åtminstone viss utsträckning kan varje
verklig plats komma ihåg delvis för att den
är unik, men delvis för att den har påverkat
våra kroppar och genererade tillräckligt
många föreningar för att hålla sig kvar i den
personliga världen.

Jag kan uttrycka mina känslor, jag kan skratta,
gråta eller skaka mitt huvud. När det som är
inne har det kommit ut, när jag har uttryckt
mina känslor på detta sätt blir mina känslor
också dina, och du kan besvara dem.
Om du sympatiserar, kan vi få "medkänslor"
Men om du inte förstår kan vi känna oss
alienerade från varandra. Logiken här är
att jag har känslor, som sedan rör sig utåt
mot objekt och andra, och som sedan kan
återvända tillbaka till mig.
Jag kommer att kalla detta den in-ut-in
modellen av känslor.
(Sara Ahmed, 2004)

Att uttrycka och uppleva känslor kan också
vara ett sätt att orientera sig på. Du tar
ställning till olika situationer beroende på
vilken relation du har till

Jag tänker spontant på filmen Cast Away
när Tom Hanks som talar känslomässigt med
bollen och får svar. Men också hur objekt kan
ha en viktig betydelse för oss. Folk som samlar
missbrukar handlandet som en känslomässigt
utlopp och ersätter oftast kortsiktigt känslan
som man försöker att förtrycka.

Arkitekturen skapar vi, vi som är en del av
samhället, strukturerna som vi besitter tar sig
uttryck i arkitekturen som vi skapar därav
normernas existens i arkitekturen som styr
andra i deras rörelse i det offentliga rummet
eller i deras hem.
Allt har en relation, utan några relationen
så försvinner syftet. Bra arkitektur står alltid
i relation. Ett bra fungerande samhälle står
också i relation.
Det kanske därför vi vill skapa många
strukturer, vi behöver ingå i en relation till en
eller flera delar för att tillhöra helheten.
9

Thinking space, 2000, Mike Crang and Nigel Thrift

DEL II, Gestaltning

Jag skapade med hjälp av lite tejp, ett
mönster på golvet med ett tomt utrymme i
mitten. Min förhoppning var att förstå hur
kroppar tog sig in till mitten av mönstret.
Vilka linjer man klev över samt hur medveten
man var när man tog sig in i rummet.
Jag hade tidigare när jag strosade på stan
observerat hur en person gick runt ett mönster
på golvet istället för att korsa det som alla
andra människor i hens omgivning.
Personen bröt en socialt struktur pågrund av
ett mönster på ett golv. Det var som att hen
upplevde en osynlig vägg som stoppade upp
hen mitt i en rörelse.
Jag tyckte detta var intressant och ville se
om det bara var ett undantag eller om fler
påverkades på liknande sätt, av endast ett
mönster på ett golv.

PROTOTYP 1
Kan jag med ett mönster på ett golv bryta en
social struktur?
Mitt undersökande tog mig ut i samhällets
olika rum för att få fysiska bevis på
manifesterande av sociala strukturer i
arkitekturen. Jag vandrade, tog tunnelbanan,
pendeltågsstationer. Jag tog mig in till
shopping center, torg, konserthus och andra
publika platser. Där observerade jag både
subtila och mer tydliga tecken på styrande
strukturer i våra publika rum. Det som tog
mitt intresse var hur mönster på underlaget/
golvet styr, omedvetet för oss, våra kroppars
orientering igenom rummet.
Tillsammans med arkitektoniska landmärken
där vi tar riktning gör sedan mönstret på
underlaget hur vi väljer vilken väg vi tar oss
dit på. Vissa mönster inviterar till att korsas
och överskridas medans andra mönster nästan
på ett hotfullt sätt får människor att hålla sig
inom ramen av mönstret. Jag har utfört ett
prototyp test här på konstfack.

42 personer utförde testet och resultatet
blev; ca 40% svarade att dom gick över alla
linjerna, ca 30% visste inte hur dom tog sig
in. Medans 19% tog sig in genom att gå på
en av de färgade linjerna. Bara 9% tog sig
in utan att gå på någon av linjerna, alltså
skuttade eller klev in till mitten.
Kortfattat så visar resultatet att medvetenheten
kring ens rörelser och omgivning inte alltid är
medveten.

Ett lekfullt utforskande kring det klassiska griddet och dess struktur.
Genom manipulation kan nya möjligheter skapas.

ATT VARA I RUMMET
Ett utforskande om upplevelsen kring rummet.

Jag ville ta mina gestaltningar på ämnet
strukturer och sätta in dom i en rumslig
kontext. För att förstå hur rummet uppfattas
och hur rummet styr våra kroppar samt hur
material och atmosfär är viktiga faktorer i
upplevelsen av rum.
Jag skapar små texter utifrån fantasin, små
berättelser där jag beskrive miljön som jag
befinner mig i. Att skapa texter ger mig en
förståelse för hur jag kan uppfatta rummet.
Jag har även försökt att ta på mig andra
glasögon i form av olika personligheter när
jag skrev mina rumsliga berättelser.

SMÅ MODELLER DÄR JAG UNDERSÖKER
DEN TEORETISKA DELEN.
Jag tittar på former som rum, som mönster
som delar av en helhet, som struktur, som
makt och hierarki, som omslutande, som
exkluderande och inkluderande, som
inbjudande, som lekande och som ett grid.
Jag experimenterar fram ett lustfyllt skapande
utan kritik eller prestige. I experimenterandet
känner jag ingen stress eller press på att
prestera. Jag släpper vikten på mina axlar
och känner mig lättare än på länge och för
första gången i projektet är det riktigt roligt.

Jag sitter inte längre fast, jag har tagit mig ur
gyttjan eller kvicksanden, eller tagit av mig
dom tunga betongskorna som drog ner mig i
djupet, där det varken fanns syre eller ljus.
Jag ser på det jag har gjort och känner mig
nöjd med att allt detta fanns inom mig.
Jag behövde bara plocka fram det.
Skönt nu är jag igång igen.
2018, vecka13

Ovan i stycket, Hur påverkas våra
kroppar, skrev jag: Våran kropp är ett
förkroppsligande av vår inre värld där våra
minnen speglar en livstid av händelser. Alla
dessa bevarade händelser har även stöttats
utanför den psykiska kroppsgränsen.
Jag vill skapa en kroppslig förståelse, en
intellektuell förståelse, en medvetenhet om ens
egna existens i samvaro med andras existens
samt kollektivets struktur.
En medveten kroppslig känsla av makten i
arkitekturen och hur den får mig att känna och
agera?

Våra kroppar är i konstant
dialog med arkitekturen. Var ska man sitta,
luta sig, ligga? Hur tar man sig in i rummet,
hur tar man sig ut? Hur rör jag mig i det
utformade rummet och vart rör jag mig?
(Body, Memory and Architecture
Kent C. Bloomer and Charles W. Moore)
I denna dialog är vi både medvetna och
omedvetna på samma gång. När vi blickar
ut över landskapet tar vi med hjälp av
landmärken, riktning. Dessa landmärken har
lika stor tyngd utanför kroppen som dom
har innanför. Vi är mest medvetna om dess
betydelse utanför kroppen. Det är sällan
att man frågar sig själv varför man gör
någonting, eller refflekterar över betydelsen i
ens omgivning.
Rummen som jag skapade berättelser om gav
min en insikt på att äganderätten till rummet
inte ska tillhöra bara en och att rummet ska
vara ett öppet med mer än en ingång/utgång.
Jag vill att rummet ska bryta en norm för hur
arkitekturen bör se ut. Vilken refferens man
har till just den arkitekturen.

Isri, 26 år
Oj hur tar jag mig igenom detta?
Mitt tidigare tempo saktas ner medans mina
ögon febrilt söker efter någon form av riktning
eller väg att ta sig igenom det böljande
landskapet. Jag har bråttom men mitt tempo
är långsammare än vad jag vill men just nu vill
jag bara uppleva det böljande landskap som
jag har framför mig.
Jag duckar in under första bågen ett leende
fastnar på mitt ansikte, ett leende jag inte är
medveten om. Nu tillåter jag mina ögon att
lustfyllt ta in bågarna och rummet som skapas
mellan dom. Det känns som om jag står inne i
en våg, eller under ett rotsystem. Mönstret på
marken har fått liv och släppt underlaget för
att resa sig upp och sträcka ut sig.
Jag precis som alla andra som rör sig i det
böljande lanskapet går i samma takt, samma
rytm, vi betraktar våran omgivning ett nytt
landskap en spännande plats. Solen lyser
och skuggorna ifrån bågarna bildar ett eget
mönster som följer, likt solrosen, solens rörelse
över himlen.
Antingen tar jag stora runda svängar och tar
mig igenom bågarna där dom är som högst
eller så duckar jag med snävare svängar eller
så kryper jag som barnen där borta.
Jag vill ta på en båge. Jag tar mig fram till
en av dom stora, bågen känns varm när jag
lägger min hand på den, varmare än min
hand. Den är hård och oböjbar men mjuk i sin
form.

Jag får ett plötsligt men absolut behov av att
klättra upp på en båge. Jag försöker men
bågen är för hal och brant. Där borta ser
jag en person som sitter på en av dom lägre
bågarna, så fort den blir ledig igen så ska jag
testa den, tänkte jag.
Jag stannar kvar i rummet avvaktandes.
En grupp med barn bryter det lugna tempot,
dom springer runt och under bågarna. En
form av jagande lek där ingen jagar alla eller
alla jagar ingen. Jag blir plötsligt medveten
om att jag har haft ett leende på läpparna
nu när jag såg barnen leka och mitt leendet
växte.
NU! Nu blev bågen ledig och jag skyndar mig
fram till den. Jag tar tag i sidorna med varsin
hand och med fötterna går jag upp flyttandes
en hand i taget längst med sidorna.
Denna båge hade en mer grov och kornig yta
perfekt att klättra upp för. Uppe på bågen
sätter jag mig med benen dinglandes över
kanten. Det var skönt att komma upp lite se
allt ifrån ett annat perspektiv.
Jag ser ut över det böljande landskapet och
mina ögon fastnar på dörren på andra sidan.
Det var dit jag skulle, dit där borta, som jag
hade bråttom till. Jag glider ner ifrån bågen
och joggar under båge efter båge tills jag
är ute ifån det böljande landskapet. I mina
tankar tackar jag för det jag precis fick
uppleva, namaste.

Ulla, 71 år
För att ta mig in här i den leviterade
konstruktionen måste jag bryta mig in igenom
repstrukturen. Jag måste trycka in mig med
kraft, nästan all kraft som jag kan mästra.
Jag känner att jag inte kan dra mig upp
för repen rör sig när jag lägger tyngd på
dom. Jag bestämmer mig för att lägga ner
överkroppen, för att få stöd på flera rep
samtidigt, sedan ålar jag mig upp och in med
hela kroppen i denna kokong a rep. Hela
processen gjorde mig lite svettig och lätt
andfådd, vilket jag gillar.
När jag försöker ta mig framåt i rummet
hamnar mitt knä eller fot emellan två rep
och jag fastnar där, dinglandes med bena
utanför strukturen. Repen är mjuka mot min
hud och tillräckligt starka för att bära upp min
kroppsvikt.
Det är svårt att ta sig fram, man måste åla,
hasa och dra sig fram. Hela konstruktionen
gungar eller mer studsar i luften när kroppar
rör här inne. Mina rörelser påverkar alla
andras rörelser och alla andras rörelser
påverkar mina.
Det är ett ständigt gungande vilket gör det
svårt att röra sig utan att trilla igenom repen.
Som tur är vi inte så högt över marknivå.
Jag lägger mig på rygg, kapitulerar inför
den ständiga förändrande och gungande
strukturen. Nu ligger jag bara här och studsar
med strukturen rytm. Tillfreds med att inte
streta emot längre, tillfreds med att följa med
och inte bestämma själv över min kropp.

Jag ser att en person har lyckats ta sig upp
till stående. Fötterna balanseras på två rep,
balanserandet påminner om en slackline. Så
man kan alltså stå upp nära konstruktionen
i mitten. Där är nog repen mer stumma
eftersom dom är fästa i stålställningen.
Fler och fler tar sig ut ur strukturen, den börjar
tömmas på folk. Studsandet avtar allt mer
och ju mindre min kropp rör på sig desto
mer känner jag behovet ökar att ta tillbaka
kontrollen över min egna kropp. Jag känner
mig sugen på att ta upp fajten igen och
försöka manövrera min kropp igenom rummet.
Den här stora kokongen omsluter min kropp
på ett tryggt och behagligt sätt samtidigt som
den inte vill att jag rör på mig för mycket.
Den vill helst att jag ska vara stilla. Jag sätter
mig upp och känner vinden slita i mitt hår och
fåglarna som skriker i fjärran. Det är skönt
att sitta inuti en kokong eller i ett rum och
samtidigt känna av miljön utanför rummets
gränser. En frihetskänsla.
Jag andas några gånger och sluter mina
ögon sedan bestämmer jag mig för att
ta upp kampen igen. Nu är det bara jag
och en person till i strukturen, i rummet, så
studsandet har i princip upphört. Jag börjar
sakta, försiktigt glida ner en bit för att komma
närmare marken. Jag lyckas sära på två rep
och åla mig ut. Det var lättare att sig sig ut än
vad det var att ta sig in. Jag vänder ryggen
till och lämnar platsen, under tiden tänkandes;
Den kokongen luktade precis som morfars
gamla hängmatta.

Tomas, 42 år
Jag ligger på ryggen med stängda ögon, om
jag sträcker upp armarna ovanför huvudet
så får jag precis plats här inne. Mina fötter
ligger emot ena sidan av väggen medans
mina handflator nuddar den andra sidan av
väggen. Jag öppna mina ögon taket är kupat,
konformat. Det är tyst här inne, bara mina
egna andetag närvarande. Här inne har tiden
stannat och jag befinner mig i nuet. Min kropp
känns mjuk och jag har släppt taget om mina
spända muskler.

Stör mig inte. För tillfället är det här min koja.
Min, min egna. Kom inte in.
Tur att det är en sådan där liten ingång som
kräver att du måste ta dig ner på marken och
krypa för att ta sig in. Här ligger jag, bara jag
och andas.
Min blick vandrar uppåt igen mot takets
högsta punkt där den fastnar. Jag fortsätter att
lyssna till omgivningen utanför.
Det kommer en svag doft av korv, lika snabbt
som doften kom försvann den igen.

Det kommer in ljus ifrån ingången den är
formad precis som ingången, trekantigt, en
triangel. Ljuset är inte skarpt, mer mjukt,
utsuddade kanter. Här ligger jag och andas.
Jag hör sorlet av människor som pratar
utanför och steg i olika rytmer, olika tempon;
släpande, stapplande, springande, tassande,
klackande och klampande både nära och
långt borta. Vissa så nära som precis utanför
väggen. Här ligger jag och bara andas.

Hej. Säger en röst inifrån kojan där jag ligger.
Oj förlåt det var inte meningen att skrämma
dig, fortsätter personen när jag hoppade till
vid hälsningsfrasen. Hej säger jag osäkert, vill
du komma in?
Ja, säger personen i öppningen.
Vänta så ska jag bara ta mig ut först.
Fortsätter jag.
Jag kryper ut och möter ett leende med
ketchup och senapsrester runt munnen. När
jag kommer ut kryper leendet in i kojan.

Själva rummet är som en koja, ett Tipitält eller
en same kåta.
Nu såg jag ett par ben gå förbi sakta utanför
ingången.
Jag känner mig lätt irriterad. Jag tänker; Nu
är JAG här.

När jag kommer ut i friska luften möts av vilda
vindar och små stänk ifrån himlen. Det känns
renande och uppfriskande. Jag fortsätter
framåt vid gott mod utan några efterföljande
tankar ifrån kojan.

BRYTA EN STRUKTUREN INNOM MIG

I början sökte jag en social situation eller
struktur jag ville ifrågasätta. Detta var också
en sak som jag upplevde att mina handledare
försökte driva mig emot.
Jag är en pappas flicka, vilket betyder att jag
har ett behov av att vara tillags, göra som jag
blir tillsagd och få känna att man gör någon
stolt. Detta är ett stort problem och ledde in
mig på vilovägar och jag tog mig ut i staden
för att sökta ett svar.
Jag går idag på en inredningsarkitektur
utbildning som kvinna. Jag kommer ut i en
bransch som för hundra år sedan inte tillät
kvinnor att studera eller arbeta som arkitekter.
Det fanns vissa undantag och några
tolererades att studera men fick då ingen tittel
som arkitekt utan istället blev man inredare.
Idag råder det fortfarande en lägre status för
kvinnor i branschen. Men även en lägre status
för Inredningsarkitekt mot Arkitekt.

Jag har valt att studera till ett yrke med lägre
status. En lägre status för att det räknas som
ett kvinnligt yrke. Jag har valt detta medvetet
och medvetenheten gör det till en handling
av revolt. Jag har valt ett lägre yrkesval i
en mansdominerad bransch, där endast 30
procent är kvinnor. (år 2011)10
Den struktur som jag behöver ifrågasätta är
den som försöker styra mig i mitt arbete. Det
är den strukturen jag behöver bryta mig fri
ifrån. Jag hade inte kännt ett behov av att
göra revolt om jag inte redan var en del av
den strukturen.
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Jag tog mitt mönstret som är en generell representation av samhällets
struktur som har som uppgift att organisera kroppar, våra kroppar i
rummet. Cirklarna är en gestaltning av kroppar och tillsammans så
bildar dom en egen kropp.
Jag ville behålla 2d känslan men samtidigt skapa ett 3d objekt.
Med byggstenar vill jag skapa en egen struktur med cirklarna som
byggstenarna (inte en form man brukar associera med byggstenar)
Jag vill skapa en social struktur med ett möte mellan sociala grupper.

CIRKELN

Varför cirkeln?
Jag valde att arbeta med cirkeln som form för
att det är en tvådimensionell figur.
Jag ville skapa ett mönster med och av cirklar
som tag sig ut i rummet, ett 2d mönster som
blev ett 3d mönster. Detta mönster har som
syfte att ordnar kroppar. En anledning till
valet av cirkeln är dess symboliska värde.
Den existerar i princip i alla kulturer samt i
många av våra vardagliga ritualer.
Cirkeln symboliserar evigheten, solen,
trygghet och är en av de krafterna som
styr universum. I dagligt tal och i delar av
skolmatematiken används också ordet cirkel
för det område som cirkeln innesluter. Vi alla
innesluts i en cirkel, eller i många olika sociala
cirklar. Jag har mig själv och min familj i en
cirkel, klassen på konstfack i en annan.

Alla dessa små sociala cirklar av gemenskap
innesluts helt av en stor cirkel, den cirkeln är
vårat samhälle där alla människor oavsett
tillhörighet, status eller andra egenskaper
innefattar.

Cirkeln är planeter, tiden, guld för

alkemisten, skydd i form av ett pentagram,
solsken på meteorologens karta, ett löfte
i form av en ring, on/off knappen på
kaffekokren, väte för 1800-talskemisten och
cirkeln är knuten till söndagen.
Jag vill dra en cirkel och skappa trygghet.
I mitten vid mötet med andra cirklar vill jag
gestaltalta mötet mellan kroppar i ett socialt
sammanhang.

MIN OMKRETS
Våran kropp är ett förkroppsligande av våran
inre värld där våra minnen speglar en livstid
av händelser. Alla dessa bevarade händelser
har även stöttats utanför den psykiska
kroppsgränsen.
Sara Ahmed understyrker detta påstående
och diskuterar i boken, The cultural politics
of emotion, hur den fysiska världen kan ge
ärr på och i våra kroppar vilket resulterar
till hur vi beteer oss i liknande miljöer eller i
omgivningar med refererande associationer.
Vill jag då skapa en plats med hög
igenkänning eller skapa något nytt, något som
man vill utforska?
Jag vill skapa en plats, landskap, objekt eller
rum som är nytt men inbjudande något som
visar på lekfullhet med cirkelns symboliska
omkrets som representerar trygghet, evighet
och omkrets, vilket innefattar att man innesluts
i en cirkel. Se Varför cirkeln.

I vår nutida arkitektur, finns det osynliga
strukturer i form av underförstådda regler som
berättar för oss hur vi ska bete oss i rummet,
vart vi ska sitta samt hur och vart vi ska
röra oss. När vi inte kan tolka det rumsliga
systemet kan det få oss att känna oss utanför,
ja rent dumma i vissa fall. Men i somliga
rumsligheter där reglerna inte är tydliga, där
lekfullhet och utforskande uppmuntras släpper
man kraven av rummets regler, fördömmande
och kroppen får uppleva något nytt utan dom
inprogramerade sociala strukturer.
Med detta i bakhuvudet vill jag ha en
refferens i mitt verka som är instruktionell,
något som i dialog säger till min kropp att det
är så här jag vill att du ska använda mig.
Det kan vara en sitthöjd eller bordshöjd.
Instruktionen ska vara i relation till kroppen.
Vill du vara med och bygga din egna struktur?

Eftersom jag inte hade arbetat efter någon direkt skala så ville jag undersöka
det. Med papper testade jag olika skalor på cirklarna och i vilken relation dom
skulle ha till kroppen. Jag drog en cirkel som inneslöt alla delar av min struktur
och räknade ut omkretsen på den, 690. Därav uppkomsten på namnet OM 690.

OM 690

Jag har valt en av mina strukturer och tagit
vidare den till en stor skala. OM 690, är en
social möbel. Jag valde den strukturen för att
jag ville igen ha en relation till kroppen, likt
en referens som agerar som en instruktion,
något som i dialog säger till min kropp att
det är så här jag vill att du ska använda mig.
Med OM 690 vill jag inte ifrågasätta estetik
eller funktion eller andra aspekter av vad en
möbel är. Men det kanske den ändå gör för
vissa? Jag valde en möbel som jag tycker
har rumsliga kvaliteter. Vad menar jag med
rumsliga kvaliteter? Enligt mig består ett rum
inte endast av väggar och tak utan ett rum

skapas av kroppar och relationen dessemellan
samt relationen mellan kropp och närliggande
objekt.
Grund iden var att skapa en struktur/möbel
för ett socialt möte mellan olika grupper, men
ju mer jag arbetade med den började jag inse
den är en social möbel i sig själv?
När jag tänker på en social möbel tänker jag
nog som dom flesta, att man sitter mittemot
eller iallafall något vänd emot varandra.
Men kan inte en möbel vara social när man
sitter rygg mot rygg? Måste man kunna
betrakta varandra för att ingå i ett socialt
utbyte. Jag ser möjligheten av att få ut något
mer när man inte se på varandra, avläser
eller fysiskt tolkar varandra.
Det kanske finns en trygghet i att inte behöva
känna sig avläst eller tolkad? Det är därför
jag gjorde denna möbel. Det är detta jag vill
undersöka i samband med vårutställningen.
Jag drog en cirkel som inneslöt alla delar av
min struktur och räknade ut omkretsen på den,
690. Därav uppkomsten på namnet OM 690.

OM 690 i kluster där det sociala
mötetet sker mellan två OM`s

Att vara runt OM 690 innebär att man innesluts i en cirkel.

OM 690 en social möbel där det
sociala mötet uppstår rygg mot rygg.

MITT VERKTYG

Jag ifrågasätter konstruktören som en,
singular, person. Så jag har skapat detta
verktyg för att bjuda in till aktivt deltagande
för tillexempel brukare eller beställare, under
en gestaltningsprocess.
Jag vill på ett lekfullt sätt dela med mig av min
makt som inredningsarkitekt och visa att skapa
med lek är att skapa med frihet. Vad jag
menar med frihet är att skapa utan inrutade
funktioner eller sociala roller. Med cirkeln
som byggsten bygger vi ifrågasättande till
den rådande kantiga, kvadratiska och kubiska
arkitekturen. Med utforskande och lekfullhet
skapar vi först strukturerna för att i ett senare
skede implementera funktion eller estetik osv

En film där jag bygger olika strukturer, vrider och vänder på dom för att leka med fram och bak
samt upp och ner.

BYGGA STRUKTURER...
Oftast i en process så fastnar man vilket jag också gjorde i denna jag hittade inte ett roligt
angreppssätt på temat strukturer som jag önskade. Det var inte förens jag fick börja bygga
med cirklarna som jag kände att lusten kom tillbaka. Men först förstod jag inte vad det var jag
hade skapat, det var inte förens nyligen som jag insåg att mina byggklossar var ett verktyg.

samt sätta in strukturen i ett rumsligt ramverk.
Det blir en prototyp för demokratisk arkitektur
där jag framför allt vill att man inte ska ha en
föreställning på hur slutresultatet blir när man
bygger strukturen.
Vid utformningen av cirklarna ville jag att dom
skulle vara i relation till kroppen och vara
lätta att hantera i handen. Jag gjorde först tre
olika storlekar med tanken att bara använda
en av dom, men jag valde att spara den stora
då dom två storlekarna korresponderade med
varandra.

Här skriver jag om Konstfacks vårutställning 2018, där jag ställde ut OM 690.
Även refflektioner kring utställningen, opponeringen samt besökares kommentarer.

DEL III, Vårutställningen

Min utställningsplats var nere i källaren, en ny yta för konceptet vårutställningen.
Här byggde jag upp minna grupper av cirklar både OM 690 och mitt verktyg som inbjöd
besökarna att bygga egna strukturer.

Här visar bilden hur rummet i mitten skapar en fin öppning, nästan som en korsning
(vägkorsning) av dom olika indelade sitsarna eller ett möte mellan indelningarna.
Det är en detalj som är viktigt för denna möbel och besökare blev också förtjusta i hur
mitten var öppen och gav en möjlighet till interaktion mellan personer.
Det är kul att se hur människor tar sig an möbeln på ett lekfullt
sätt. Dom flesta sätter sig och testar olika ställningar på sin
kropp samt olika ställningar i "tårtbiten" som en dam
kallade en av dom indelade sitdelen. Det är fyra
"tårtbitar" eller platser att sitta på men mer än en gång
Det är så underbart
såg jag att man satt två personer på en sittdel vilket
att den är öppen här i
berättar att utan standardmått uppmanar man till en
annan typ av användning då blir plötsligt brukarna
mitten. Man får som en
designerna när man ändrar på en funktion endast
intim invit av att hålla
med hjälp av sin egna kropp, vårat egna verktyg.

händerna här.

Jag träffade en man och en dam som
Det är verkligen skönt
gillade det sociala konceptet på min
möbeln och ville testa den med mig.
att sitta rygg emot
Vi pratade först om känslan av att
rygg, även om det är
vara fysiska nära eller i direkt kontakt
emot DIN rygg, du
med främlingar, hur det är något vi
som är helt främmande
inte är bekväma med idag. Jag blev
för mig... Jag känner
först lite skeptisk till att testa detta
inte dig men bara att
och kanske för att vi precis hade haft
diskutionen om närhet mellan
sitta med en närhet till
främlingar kände jag ett motstånd till
dig gör mig lugn och
att vara fysiska nära denna främling.
avslappnad.
Men min vilja att testa och på något sätt
bevisa att närhet inte är farligt vann över min
skeptiska första reaktion. Först känndes det ovant och vi ändrade possition flera
gånger för att hitta en skön ställning. Men när båda två slappnade av inföll ett
aktivt lugn och känsla av ro. Jag kan jämföra det med när jag mediterar och hittar
en baland mellan min andning och rythmen på mina hjärtslag.

Jag har under dessa dagar mottagit många positiva reaktioner på
färgerna som jag har valt. Dom röda nyanserna komuniserar
väl med varandra och det tonala intrycket är mer lekfullt
än om hela möbeln är monokrom. Färgerna förtydligar
Kan man sitta på den?
även dom olika delarnas betydelse i sin helhet. Kanske
håller den? Oj den är
gör färgerna även att möblen blir mer inbjudande
skönare än jag trodde...
och tillgängliga.

Den är både social och
privat på samma gång...
Den har ett så fint uttryck
med alla cirklarna och alla
dom olika färgerna ihop.

Personer som inte kände varann börjar prata
Under dessa dagar då utställningen pågick
var det nya uppbyggda strukturer varje gång
om varandras strukturer och assosiera till
som jag kom ner vilket kändes väldigt kul.
andra möbler, objekt, platser eller fantasifulla
tankar. Jag känner att det
Det känndes som om dom flesta ville
bygga på höjden. Lekfullt och
var helt rätt att låta mitt verktyg
Den här strukturen
och små modeller vara en del
utmanande ville man testa hur
ser jag på en strand
av utställningen. Dom gjorde
högt man kunde bygga en
promenad eller i en
struktur. Man byggde på
det dom skulle med att
park
med
öppna
ytor.
bordet, på möbeln. Man
aktivera besökare till att
En
möbel
som
man
står och bygger eller sitter
aktivt bygga strukturer som
och bygger. Vissa är
dom senare kan skapa en
lutar sig emot och
hårdhänta medans andra är
föreställning i en större
man kan samtala
skala.
Detta skapas när man
försiktiga och vill inte tvinga
medans man ligger
paralellt med byggandet tar
ihop vissa bitar som är lite
och solar eller vilar
trögare att passa ihop.
del av OM 690 . Oftast är
ståendes. Haha jag
Många står bara och
byggklossar som dessa
skulle
nog
sola.
kommenterar dom olika strukturerna
utformade rektanglar som kuber,
eller dyligt. Cirklarna skapar mer
medans andra vill bygga egna.
fantasi till byggandet.

När jag sitter såhär
så kan du inte ha
din armbåge här, på
samma sätt som jag
har min. Men jag
kan ha min sähär,
det passar ändå mig
bättre. Eller så gör
vi så här och håller
varandras hand.

Jag ser fotsteg av skor på ytan på min möbel,
barnskor och skoavtryck ifrån vuxna vilket
betyder att här har personer klättrat upp på min
möbel och gått på den. (-Vad trist att folk går på din
möbel Lina, hur tänker man då?) Men jag känner att
det är ju precis det jag vill att man ska, man ska inte
känna sig begränsad till regler för hur man bör bete sig
eller använda en möbel. Jag vill att man ska upptäcka möbeln och dess möjligheter.
Inte ens jag, som har skapat den vet alla möjligheter och hoppas att man avslöjar
dessa för mig och min restriktiva västerlänska syn på hur det bör vara.
Jag upptäcker att den fysiska närheten är något som uppskattas, att sitta rygg emot
rygg, vila armarna mot varandra, hålla händerna och bara känna hur den andra
personen rör på sig, andas in, andas ut. Det är en intim upplevelse och jag upplever
att tempot på personerna saktar ner och man sitter kvar en längre tid än av man
kanske hade tänkt ifrån början. Jag tror att en möbel för vila och möte i vilan oftast
ser ut som en bänk, soffa eller en möbel där man sitter på rad. Den runda formen
gör något med oss. Kan det vara så att det gör en tryggare?

Jag har blivit medveten om ett mönster.
Jag ser ett mönster i mig själv, innombords och utanpå.
Ett mönster i min vardag som påverkar mig i allt jag gör.
Ibland är mönstret min trygghet, min mark att stå på.
Ibland styr och kontrollerar det mig. Ibland kväver och
torterar mig. Det är ett mönster som regerar inne i mig,
som jag varken har skapat eller har valt själv.
Jag ser mönstret i mig själv, i dig, i vårat samhälle som
vi alla är en del av, jag hör mönstret i våra samtal och
jag ser samma mönster i våran arkitektur. Mönstret är
strukturen, strukturen är mönstret. Om mönstret är en
struktur och alla strukturer har en konstruktion,
vem är då konstruktören?

TANKAR KRING OPPONERING

En reflektion handlar om det grundläggande
psykologiska fenomen som kallas perception,
alltså hur vi tar in och behandlar information
från omvärlden. Mycket kortfattat så handlar
det om att våra sinnen lassar in mängder med
information till hjärnan att ta hand om. Det
funkar inte som en kamera, där signalerna går
in och SMACK! så har vi en bild
av verkligheten. Nej, hjärnan väljer ut
vilken information som skall få gå fram till
vårt medvetande (selektiv process) och
den tolkar den utvalda informationen innan
den sammanställer den till uppfattningsbar
information för vårt medvetande. Det där
urvalet och tolkningen blir då avgörande för
vår bild av omvärlden.
Det sker enligt vissa regler och principer
En del saker kan vi säga, vilket gör att
vi är känsliga för påverkan, i värsta fall
manipulation.
Det läskiga är ju att det sker till allra största
del på en omedveten nivå, vilket betyder att
vi inte ens märker att det händer. Vi bara
accepterar den bild som dyker upp i vårt
medvetande och köper att
det är lika med verkligheten.
- Perception tycker jag absolut skulle vara
intressant att sätta sig in i. Jag har varit
engagerad i perception till och från i tidigare
arbeten men det känns extra intressant i
samband med detta projekt. Något som jag
alltid har lärt mig sedan jag var barn är att

det finns sanning och det finns lögn. För mig
har det gått ifrån att det finns en sanning till
att sanningen kan inte existera eftersom att
den inte är ett fakta baserat begrepp.
Vad som är sant eller inte är högst individuellt
och starkt kopplat till individens tidigare
erfarenheter, upplevelser och känslor. Men
för mig just nu,x besitter jag åsikten att
sanningen faktiskt existerar men sanningen är
inte singular och att det alltid finns fler än en
sanning. Det har ju absolut mycket med det
du säger om perception att göra. Det finns
inte selektiva sanningar även om vi så önskar
att det fanns bara EN sanning, ETT svar, ETT
rätt och ETT fel. För vad som är rätt för mig,
kanske är just fel för dig.
Det är också det jag menar med mönster
inom oss. Att vi alla har via en medveten eller
omedveten process valt ut värderingar, val,
rutiner och ageranden som är ens vardag.
Att alla upprepningar vi gör med våra
kroppar, i våra tankar inombords i oss är
mönster som beskriver mer våran omgivning
än oss som individer.
Jag kände att jag inte ville ifrågasätta en
redan existerande struktur utan mer undersöka
min ståndpunkt till strukturer i allmänhet.
I början hade jag en negativ inställning
till begreppet strukturer men allteftersom
projektet fortskred upptäckte jag att jag är
mer positiv till strukturer än vad jag trodde
och jag förstod att en struktur kan underlätta

för oss människor att interagera med
varandra. Ett språk är tex en struktur.
Självklart finns det strukturer som exkluderar.
Det är dom problematiska strukturerna och
att arbeta som designer eller arkitekt och
ta in dessa tankar under sitt arbete i olika
aspekter påverkar miljöerna som vi skapar
och förhoppningsvis förbättrar för några eller
många som tidigare inte känt sig välkomna i
dessa miljöer.
Det är där våran makt ligger och det är där
vi behöver designa emot det ändamål som
exkluderar eller begränsar oss.
Jag tror att de här strukturerna måste
förändras inifrån. Att vi måste först inse att
vi är en del av de här strukturerna och att
det är lika mycket vi själva och hur vi tolkar
som måste förändras, som att själva objekten
behöver bearbetas.
Med Om 690 ville jag skapa en social
möbel som precis som samhället delar in oss
i system eller strukturer. Jag ville skapa en
möbel som representerade det på något sätt,
förhoppningsvis då som kroppen och sinnet
eventuellt bevarar för att senare ta till i ett
annat sammanhang.
Problematiken kan vara att min välvilja blir
styrande istället för stöttande, det är något
jag absolut bär med mig, det är något som
jag inte vill så jag tycker att det det är en
viktig aspekt som jag måste konfrontera och

bearbeta i mitt arbete.
Enligt mig är möbler en artefakt ifrån den
tidsepoken som den tillverkades i,
den berättar också mer om den samtid
som vi existerar i just nu och betydelsen i
att undersöka dagens samhälle och dess
strukturer. För mig så handlar det mycket om
medvetenhet och att jag hela tiden behöver
uppdatera min medvetenhet för att strukturer
är lika skiftande som vinden.
Tydligen kan vi manipuleras av våra byggda
miljöer, och då innebär det makt att vara den
som planerar dem.
Vilken roll skall vi som inredningsarkitekter
och möbeldesigner ha i ett öppet, jämställt
och humanitärt samhälle? Hur mycket tid,
ork och motivation har vi egentligen för att
delta i allt hela tiden för att säkerställa att inte
ojämlikhet skapas?
- Detta är något jag absolut reflekterar
över ständigt och något som jag bör ta och
reformera om i min åsikt och position. Min
uppfattning är att min uppfattning om detta
inte bör vara lika genom olika projekt eller
statiskt under en tidsepok. Genom att ständigt
försöka reflektera kring detta kommer det att
göra mig till en bättre yrkesutövare samt en
god medmänniska.

SLUTORD

I möte med människor hittar jag intressanta reflektioner och tankar om mitt
projekt som jag inte hade tidigare. Jag ser också nya sätt som personer tar
sig an möbeln OM 690 än vad jag hade kunnat föreställa mig. Jag känner
mig glad över dom positiva reaktionerna och att så många delar med sig
av sina åsikter, assosiationer och tankar kring möbeln. Många vill se den
i ett sammanhang, vilket även jag vill. Jag har talat med personer som
är intresserade och jag kommer skänka den till den verksamhet som jag
känner att den passar in i.
Byggklossarna leks med och många av dom försvinner också, vilket för mig
är helt okej. Det är intressant hur människor interagerar med verktyget. Hur
det påverkar besökarna och hur dom flesta relaterar byggandet till sina
barndomsår och assosiationer till lego eller byggklossar.
Jag vill fortsätta att undersöka hur cirklar kan användas som byggkloss för
att omstrukturera eller skapa rum. Jag vill fortsätta med att ta in cirklarna
i olika befintliga rumsligheter och bryta ner, bygga upp och spränga
strukturer på ett lekfullt och utforskande sätt.
När blir man klar med ett projekt?
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