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Att förstå vikten av våra verktyg



INTRODUKTION

Dagen är slut, jag ska slappna av och försöka somna, idéer strömmar 
genom huvudet. Det är alltid så, mina idéer kommer alltid i fel situation. 
Inte när jag sitter framför datorn eller med skissblocket. Jag vaknar, sätter 
mig på tunnelbanan, jag får inspiration av kaklet längst väggen på slussen. 
Tänker;  “Glöm inte skissa ner detta.” När jag väl är i skolan sitter jag på 
min stol, framför mitt rektangulära bord med mitt rektangulära block. 
Jag tar hjälp av linjalen för att skissa upp mina tankar som tidigare känts 
så lätta. Jag känner plötsligt ett motstånd, skulle denna linje vara rak? nej, 
men det är ju enklast så med tanke på att linjalen är så nära, och då blir 
det enklare när jag ska göra ritningarna i datorn.

Detta projekt handlar om verktyg.  Verktygen som vi arkitekter använder 
oss av för att underlätta i vår process och vid representation av våra 
arbeten.  För hur gestaltar vi arkitektur, hur skapar vi arkitektur och 
vilka verktyg använder vi oss av? Oftast är processen just beroende av 
verktygen: Penna, papper, linjal och dator.
I mitt projekt undersöker jag hur dessa verktyg påverkar slutresultatet.
Som inredningsarkitekt är mitt mål att komma närmare och närmare en 
kroppslig gestaltning av arkitektur, skapa rum för människan. Det hoppas 
jag göra genom att uppmärksamma den distanserade relationen mellan 
våra befintliga verktyg och den mänskliga kroppen.
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1. BAKGRUND

Alla kreatörer har sina egna sätt att starta ett projekt på, vissa springer 
till biblioteket för att leta upp referenser medan andra sätter sig vid 
skrivbordet med penna och papper och börjar skissa. När vi ska börja 
förmedla våra idéer börjar vi gestalta, för att kunna redovisa.
Det är där mitt projekt börjar, i gestaltnings fasen. 

För det är här vi tar hjälp av ett verktyg. Ett verktyg som t.ex. pennan, 
datorn eller linjalen.
Vi står inför valet av kommunikationsverktyg, ska jag skissa för hand?
Ska jag rita upp det i datorn eller ska jag redovisa via modell?
Det finns många verktyg vi kan använda. Men de här nämnda är 
de verktyg som jag blev introducerade för i början av mina år som 
inredningsarkitektarkitektstudent och är de verktyg som jag alltid använt 
mig av genom utbildningen.
Handskisser på fri hand eller med linjal, data ritningar/visualiseringar, video 
och modeller. 

Jag har alltid upplevt det lättast att kommunicera genom bild, gärna 
bilder jag skissat upp för hand. Skisser för hand har alltså varit mitt 
kommunikationsverktyg och pennan har varit mitt verktyg så länge jag 
kan minnas. Lyssnar jag på en föreläsning blir det oftast en skiss istället för 
anteckningar som hamnar i blocket. 
Jag började min väg till att bli Inredningsarkitekt på en folkhögskola i 
Hällefors med inriktning rumsgestaltning. Under det året märkte jag att 
mina skisser ibland kunde vara svåra att tyda för andra medan de var så 
självklara för mig.
Ända sedan dess har jag varit intresserad av hur vi kommunicerar våra 
projekt och vilka verktyg vi väljer att använda oss av. Jag tror att oavsett 
vilket verktyg vi väljer styr valet vårt slutresultat.
Ritar du för hand kommer det uppstå kvalitéer som inte uppkommer i 
ritandet i datorn, och samma gäller tvärtom. 



Vilka verktyg får oss att vara kreativa och vilka verktyg får oss att förlita 
oss på standards.  Hur mycket reflekterar vi egentligen över alla streck 
vi beslutar oss för att dra.  Vi tar ständigt olika beslut i våra kreativa 
processer,  vissa uppstår från tomma intet och vissa beslut grubblar vi över 
fram och tillbaka.  Vissa projekt ritar vi från detalj redan i tidigt stadium 
medan andra ideer kan vara väldigt diffusa till slutet. I mitt projekt vill jag 
fokusera på de beslut vi tar genom att  förlita oss på verktygen, verktyg 
som blir mer av en mall istället för ett hjälpverktyg eller ett stöd.  Verktyg 
som kanske tar beslutet åt oss, som hindrar oss från att reflektera. Vi 
följer den raka linjalen och den satta graden.

Jag är medveten om hur mycket det finns att räkna in i en process, litet 
som stort. Det kan vara ekonomi, konstruktion, kunskap, tid, transport, 
vem är det till, vem är det inte till. Det blir ett arbete i sig att bestämma 
vilka fokusområden som är viktigast.
Men i den uträkningen upplever jag att människan som kommer vara 
slutanvändare av våra projekt ibland kommer sist. 
Jag hoppas att få svar på mina funderingar i detta arbetet, fall mina tankar 
kring detta stämmer.
Jag vill inte förhålla mig till ett verktyg eller ett system om det ska hindra 
mig från att tänka in människan i första hand.
Jag undrar vad som hade hänt om vi inte använde oss av de vanliga 
verktygen, om det hade underlättat och släppt fram nya tankar kring rum.  
För ända sedan vi var små har vi använt oss av olika vardagliga verktyg, vi 
har haft bestick som hjälpt oss att äta, vi har haft böcker som lärt oss läsa, 
vi har haft skor som hindrat oss från att trampa på sten. Jag undrar hur 
vår väg hade blivit om vi slutade fokusera på våra hinder, om vi började 
trampa på sten istället för att gå raka och snabbaste vägen till vårt mål.
Kanske hade vi då sett våra hinder som möjligheter. Möjligheten att tänka 
ut ny intressant arkitektur. 

För i slutändan är det inte verktygen det är fel på, utan hur vi väljer 
att använda dem.



2.  VERKTYG DÅ OCH NU

Jag tillhör den generationen där digitaliseringen tog över. Kurser i 
skisstekniker och kroki är nu ersatta av kurser i olika modelleringsprogram. 

’’när jag studerade arkitektur så lärde vi oss proportioner bättre genom att 
alltid skissa rumsligheter för hand’’

Den meningen har jag hört återkommande hos ett flertal verksamma 
arkitekter som studerade några år innan mig. Det är som att utbildningarna 
nu har slutat använda sig av skissens egenskaper och möjligheter. 
Utbildningarna har digitaliserats och ersatt de gamla metoderna. Om det är 
positivt eller negativt lägger jag ingen värdering i. Men jag tror inte att det 
är ett alternativ att gå bakåt i tiden utan vill hellre se nya sätt att anpassa 
de gamla metoderna på våran nya digitala verktyg.  För att kunna planera 
framtiden så måste vi förstå historien.

’’Arbetsmetoder och verktyg som tidigare resulterat i endast en 
dokumentation av en idé av t.ex. ett rum kan nu realiseras av en 
fullständig virtuell kopia av rummet och alla dess detaljer från ett 
handtag till en spik’’
–  Ross Brady

Verktyg som måttbandet börjar ersättas av 3D scanning, funktionerna på 
en drafting arm, ritarm finns nu som en inställning i cad, solens bana går 
enkelt att placera ut i modelleringsprogram för att kunna räkna ut dess  
relation till platsen/byggnaden. Jag och många andra är intresserade av hur 
digitaliseringen påverkar arkitekturen och det är en stor diskussion och de 
flesta stora arkitektkontoren har en avdelning som fokuserar på det.



2. VERKTYG DÅ OCH NU

”Arkitekturen måste bidra till att göra den digitala
transformationen mer human” 
- Sarah Dahman

Citatet är från en intervju 
med digitaliseringsexperten Sarah Dahman på arkitektkontoret Tengbom. I 
artikeln pratar Sarah om familjen, kollegor, vänner som sitter runt ett matbord 
och tittar på sina mobiler istället för varandra och att teknikutvecklingen 
sker i sådan hastighet idag att analysen kring vad som är bra eller dåligt för 
hälsan ofta uteblir i all hast.
Hon menar att allt rationellt kan programmeras, men det som inte går att 
ersättas med robotar är empati och social interaktion och att vår intuition, 
förmågan att läsa av en situation, viljan och konsten att samarbeta och 
samskapa.  Att den som skapar samhället måste ta ansvar för människan i 
det, hur hen rör dig, agerar och beter sig på givna mönster och strukturer.
Sarah Dahman avslutar intervjun med att säga;

‘’ Vi kan inte längre tillåta kompromisser med de mänskliga behoven 
i jakt på innovation. Istället behöver vi fråga oss vilka beteenden vi 
vill och behöver skapa med arkitektur.  Hur bidrar vi till en positiv 
matbordupplevelse?’’ -Sarah Dahman

Sarahs inställning inspirerar mig i mitt projekt. Jag tror att digitaliseringen 
handlar om just det, att hitta en synergi mellan arkitekturen, människan 
och tekniken. Och även att hitta en synergi mellan det gamla och nya. Hur 
kan vi tillämpa de gamla metoderna i våra nya digitaliserade verktyg?  Vi får 
inte tappa kroppen i skapandet, att ha kunskapen att kunna skissa av objekt, 
samtidigt som vi måste ha kunskapen att förstå oss på den virtuella världen 
vi skapar i.

Undersökning mellan kropp och det digitala



Utefter mina intressen för arkitektens verktyg i både den 
kreativa processen och som kommunikation så vill jag 
uppmärksamma och ifrågasätta användningen av våra 
befintliga verktyg. 

3. FRÅGESTÄLLNING

Hur styr verktygen oss i vår kreativa process?

Vilka verktyg använder vi för att kommunicera våra idéer?

Hur kan jag använda mig av våra befintliga verktyg samt skapa 
nya sätt för att skapa en kroppslig rumsgestaltning?

Vilka verktyg ska jag använda som kommunikationsverktyg i 
utställningen? 
Och hur integrerar verktyget med utställningsytan?

4. METOD
Examensarbetet är uppdelat i 3 olika delar.
    
Research
Utveckling och implementering
Utställning och reflektion

Research, I denna del ska jag undersöka våra befintliga verktyg och placera in 
dem i en rumsligkontext. Jag läser, intervjuar, gör workshops, gör studiebesök för att 
placera in  mitt intresse i verkliga och olika projekt. 

Utveckling och implementering, I denna del experimenterar jag, i workshop och 
undersökningar på egen hand. 
Tar inspiration från tidigare delen Research  men Wjag vrider och vänder på sättet 
vi ser på verktygen, penna, papper, linjalen, kroppen, modeller och video. 

Utställning och reflektion, I denna del fokuserar jag på utställningen, platsen jag 
har blivit tilldelad i förhållande till videoinstallationen som kommer redovisa mina 
undersökningar och rumsligheter de har skapat.



5. RUTSYSTEM

Människor har alltid haft en vilja att förstå sig på proportioner genom att 
skapa sig system och regelbundenhet.Ett sådant system är Rutsystemet.
Det är ett system som får oss att hålla oss innanför ramen. Ett system 
som hjälper oss att skapa just regelbundenhet och förståelse.  

Jag läser ur avhandlingen från Iowa state University
An evolution in grid structures: a study for conceptual grid structure design
- Valorie Michelle Brinson

Att det hittats spår av rutnätssystemet redan före grekerna och romarna.  
Som t.ex. regelbundet formade block av sten eller lera var helt enkelt 
lättare att stapla på varandra.

”Som en arkitektonisk struktur 
representerar rutsystemet, tegel och murbruk, och de dekorativa 
egenskaperna är de grafiska elementen. ’’
- Alan Swann, How To Understand and Use Grids

Block och kuber är nog det mest återkommande elementet inom 
arkitekturen. Det handlar lika mycket om struktur som det estetiska 
uttrycket. Man har redan från början av arkitektur historien använt sig av så 
kallad euklidisk geometri som grund för harmoni, som bygger på matematik.
Euklidisk geometri är former som: triangeln, kuben och cirkeln.
Siffror gör så att deras proportioner blir korrekta. I euklidisk geometri är 
det till exempel sant att vinkelsumman i en triangel alltid är 180 grader, är 
den inte det kallas den icke-euklidisk geometri. 
Rutsystemet är just geometri det är kvadrater som bildar ett system. 

 
Undersökning av alternativa rutsystem



Rutsystem används nu mera på ett flertal olika sätt.
Ett alternativ är Nine Square grid system som har varit en av de vanliga 
övningarna i design studier sedan mer än 50 år.  För att förklara kortfattat 
så är övningen baserat på omvandling av ett nio-kvadratiskt rutnät till en rad 
alternativ, med hjälp av  fördefinierade delar och en uppsättning regler. Det 
är en flexibel övning på de sättet att det finns oändligt med tolkningar, men 
också begränsat på de sättet att det alltid förhåller sig till det kvadratiska. 
Systemet är utvecklat av Robert Slutzky, John Hejduk, Colin Rowe och Lee 
Hirsche i ett utbildningsprogram vid Texas University school of Architecture. 
Många tolkningar av denna övning har genomförts på designutbildningar 
över hela världen och används fortfarande idag.

För att jobba vidare med rutsystemet ville jag sätta det i relation till 
vad som produceras i nutid och valde att fokusera på nyproducerade 
lägenheters planlösningar där jag ser en tydlig koppling till rutsystemet. 
Rutsystem som nu jämfört med blocken från grekerna finns som underlag 
i våra dataprogram, de olika cad programmen.
Jag surfade in på Hemnet och la märke till att alla planritningar hade ungefär 
samma rumsfördelning och att alla bestod av kvadrater och rektanglar.  Även 
här ett sätt att skapa system för olika storlekar på rum, plats- bestämma 
och konstruera byggnaden från grund till tak.
Rutsystemet är ett återkommande system i många kreativa processer, 
som i grafisk design, webbdesign, måleri och inte minst i stadsplanering. I 
Stadsplaneringen använde de fram till 1800-talet två grundtyper i stadens 
gatumönster, radial planen och den rätvinkliga planen. På 1800-talets 
mitt kom en variant med diagonala huvudgator, som är på sätt och vis en 
kombination av radialplan och rutnätsplan. 
Som studerande arkitekt möter man verktygen på olika sätt, och mitt sätt 
att förhålla mig till rutsystemet kan vara ett helt annat än för någon annan. 
Samma gäller för andra verktyg, både verktyg vi använder i processen och 
som kommunikationsverktyg.

5. RUTSYSTEM



5, 1 UNDERSÖKNING RUTSYSTEM

Rutsystem är återkommande i mina processer, jag gillar att förhålla mig 
till system, det hjälper mig att hålla ordning på mina tankar. Det kan vara 
både i skrift eller ritning. På så sätt kan ett ramverk eller ett rutsystem vara 
till hjälp. Men jag upplever också att det gör så att vi håller oss inom den 
bestämda ramen.
Så om jag nu vill använda mig av ett gridsystem så borde jag hitta ett eget?
Rutsystem för mig är väldigt kopplat till det digitala. 
Jag vänder mig mot naturen, naturen som växer och formar sig själv. Om 
vi inte lägger oss i. Jag kollade på stenen, försökte hitta mönster i dess 
struktur jag kunde följa vidare i min undersökning.
Använde mig sedan av strecken jag hittat i stenarna och överförde dem in 
i ett rektangulärt rum.



6. DEN RAKA LINJEN

Precis som de raka rutsystemet så är den raka linjen den mest använda inom 
arkitektur.  Tänk dig en lägenhet med dess raka väggar, raka dörröppningar, 
fönster och skåp.  Det är som allt är ritat med utgångspunkt från den 
raka linjalen. Linjalens rygg blir för mig en mall att rita efter istället för ett 
mätverktyg.  Jag drar streck efter streck med pennan men det blir aldrig 
rakt utan linjalen. Men varför måste det vara rakt och perfekt? 

Jag gick in studerade Fredenreich Hundertwassers projekt.
Fredenreich var en  Österrikisk bildkonstnär, formgivare och arkitekt som 
levde mellan 1928-2000. 

’’Den raka linjen är den ogudaktiga och omoraliska linjen’’

skriver han i sitt  mögelbildningsmanifestet mot rationalismen inom 
arkitekturen som var ett tal som hölls av honom själv den 4 juli 1958 under 
en konstfestival i klostret Seckau. En stor del av manifestet handlar just om 
den raka linjen.

’’Varje modern arkitektur där linjalen eller cirkeln har spelat en roll 
för bara en sekund, även om det bara är tänkt, måste avvisas. För att 
inte tala om design-, ritnings- och modelleringsarbetet, som inte bara 
blivit sjukt men sterilt. Rät linjen är gudlös och omoralisk. Rät linjen är 
inte en kreativ, men en reproduktiv linje. I den finns mindre Gud och 
den mänskliga andan än den obevekliga, hjärnlösa massamannen.’’

Hundertwasser gick på hårt, men jag förstår hans tankar. Jag kan se likheter 
i mitt sätt att se på arkitektur med Hundertwasser, men jag tycker inte att 
den raka linjen ska förbjudas i arkitekturen, men jag tycker vi ska vara noga 
med när vi tar beslutet att göra den rak. Men var kommer den raka linjen 
från?



6 DEN RAKA LINJEN

Om vi ser tillbaka på våra byggnadstekniker och verktyg så tog dem vad 
som fanns, benrester, skinn, pinnar, grävde gropar i jorden.
Vi hoppar fram några hundra år, hoppar över medeltiden och hamnar 
på 1500-1600-talet och renässansen där detaljer präglade arkitekturen, 
detaljerna fortsatte pryda arkitekturen fram till Funktionalismen 1920. 
Då var utgångspunkten att saker och ting skulle utformas utifrån funktion 
och att former skulle följa därefter. Utsmyckning enbart för dekoration 
var inte viktigt. Former som cylindrar och kuber och andra asymmetriska 
former blev möjliga i och med nya byggtekniker. De nya teknikerna gjorde 
det möjligt att bygga platseffektivt med stora ytor, ett exempel på det är 
Garnisonen på Östermalm, Stockholm där hela kvarteret ser ut som ett 
enda stort långt hus.
Nya hus kom till med smarta lösningar och funktioner, man kan tycka att det 
var en nackdel att det då uppmuntrades att skapa extremt kostnadseffektiva 
och snabba byggnader som gav stora enformiga komplex utan variationer. 
Personligen uppskattar jag denna typ av arkitektur, en brutalism byggnad 
med grova betong kan vara de vackraste byggnaderna jag vet. Men jag tror 
det är i denna tidsepok vi började fokusera mer på möjligheten att göra 
allt den enkla vägen, skapade nya standarder för hur arkitektur ska se ut, 
förlitar oss på de raka och icke detaljrika. Det präglar stora delar av våra 
nya byggnader ett exempel är Hammarbysjöstad, en stadsdel med kuber 
skapade med linjalen, grid systemet och 3D modelleringsprogram.
Jag har under min utbildning inspireras mycket av den typen arkitektur, 
vilket har gjort detta projekt mer intressant och givande för mig. Jag har 
börjat fundera över de valen jag gör, varför jag öppnar datorn börjar med 
att rita upp en kvadrat och utgår sedan från den.  
Varför gör jag så? Varför ska vi utgå från den typen av verktyg?

Illustation av byggnad,
Fredenreich Hundertwasser

Illustation av nyproducerad byggnad



6, 1 UNDERSÖKNING RAKA LINJEN

Jag ville testa själv, se vad olika verktyg gör med skapandet.
Jag gjorde det i tre olika delar. Det första undersökande var om de fysiska 
verktygen i form av en workshop med linjaler.
Jag tog hjälp av mina klasskompisar och kollegor och gjorde en workshop 
med verktyg som jag både kopierat och gett vissa en tvist.  Verktygen vi 
använde oss av var: 
Den vanliga raka linjen, en tolkning av felxilinjalen (flexilinjalen går i vanliga 
fall att böja), en rätvinklig triangellinjal och en version av franska kurvan.
Introduktionen till workshopen var:

Ni har nu 5 olika verktyg att välja emellan, ni får välja vilket ni vill men 
ni får bara använda ett av verktygen.



6, 1 UNDERSÖKNING RAKA LINJEN

Att planlösningarna blev i olika former var väntat. Men det som var 
spännande var vad som hände i processen hur deltagarna upplevde de olika 
verktygen. Den raka linjalen satt igång tankar på planlösningar de hade sett 
tidigare, t.ex. ’’min farbrors planlösning’’ som en av deltagarna refererade till. 
De refererande till rum de redan upplevt, att t.ex. badrummet ska ligga vid 
entrén, när jag frågade varför visste inte deltagaren varför,  utan utgick bara 
från hur det brukar vara. 
Med min version av franska kurvan upplevdes mer rörelse och att formerna 
bidrog till naturliga barriärer mellan rum.
Med den runda linjalen, gradskivan på 360 grader upplevdes planlösningen 
mer tredimensionell. Kan det bero på hur vi ser på cirkeln? som en cylinder? 
igenkänningar i cirkeln som klot? det tredimensionella?
När den rätvinkliga triangel linjalen användes så ritades det enbart två hörn 
i 90 grader. Denna linjal väckte uppmärksamhet på vad vi har för hörn, att 
det finns något annat än våra 90 graders hörn.
Den sista linjalen de testade var den fasta flexilinjalen. Deltagarna använde 
sig bara av den böjda delen av linjalen, jag frågade varför och fick svaret;
’’För att det finns en böj då vill jag använda den’’
 
Är det så?
Vill vi använda det som finns framför oss när det sticker ut lite från mängden? 
Ligger det i vår natur att använda det som finns framför oss och vara så 
kreativa som möjligt med det?
Handlar det om vår lathet?
Förlitar vi oss på verktygets vinkel och grad? 
Det kom upp många frågor under workshopen som jag ville utveckla vidare.
När jag redovisade uppgiften sa jag att de enbart fick använda sig av ett 
av verktygen framför sig, men man fick också välja att inte använda sig av 
något. Det gjordes enbart när möblerna skulle ritas in.



7. KROPPEN SOM VERKTYG

Mina undersökningarna med verktygen har fått mig att fundera mycket 
kring mitt eget skapande. Hur jag alltid varit fascinerad över våra verktyg 
och alltid haft lusten att lära mig att hantera dem. Allt från dataverktyg till 
fysiska verktyg. Det är en vetenskap i sig att lära sig allt. Men också viktigt. 
Precis som andra yrken som t.ex. läkare, arborister, frisörer. så använder 
man sig av olika verktyg. Läkare har sina skalpeller, Arborister har sina 
trädgårdsverktyg och frisören har sina saxar och mycket mer. Vi ska inte 
underskatta kunskapen av att lära sig ett verktyg.
Men oavsett utgår eller skapar vi för människan. För att göra de vackert, 
smidigare, mer ergonomiskt eller läkare som har sina verktyg som kan 
hjälpa till i en situation när det handlar om liv och död.

Människan är i centrum, och jag vill vara den typen av 
inredningsarkitekt som anpassar min design efter människan.

En arkitekt som gjorde ett system efter den mänskliga kroppen är  Le 
Corbusier, med hans system ’’Modulor’’.  Modulor är en antropometrisk 
skala av proportioner som skapades 1948 för att belysa ett
’’sortiment av harmoniska mätningar som passar den mänskliga skalan, universellt 
tillämpad på arkitektur och mekaniska ting’’
Modulor är en uppdaterad version av den vitruvianske mannen skapad 
av Leonardo da vinci. Vitruvianske mannen representerar den normativa 
och normaliserade manliga kroppen vilket Le Corbusier tänkte på i sina 
mönster.  Jag läser ur en tråd på internet om en av corbusiers fåtöljer som 
han döpte till LC2 fåtöljen.  Där finns det många olika sorters kritik. Bland 
annat att fåtöljen är för tillämpad för en stereotypisk manlig kropp. Är man 
kortare än de är den jobbig att stiga ur och om man dessutom har något 
handikapp är den gott som omöjlig.
Hans system är från 1948, så de är nog dags att göra en ny version på den.  
Så hur kan jag som inredningsarkitekt göra en uppgraderad version av det?

Le Corbusier system, Modulor Min förlängning av systemet med 
världens längsta och kortaste person



7,1 UNDERSÖKNING KROPPEN SOM VERKTYG

Jag fortsatte förhålla mig till de rektangulära rummet. Gjorde undersökningar 
med min egen kropp för att läsa av rummet.
Gjorde rörelser som man i vanliga fall gör i ett möblerat rum med soffa, 
fåtölj, skåp, högt och lågt.  Jag hade begränsad yta på ca 15-20 kvm. Till hjälp 
för markering fick jag använda mig av tejp.  Jag kunde med min kropp mäta 
av vad jag ville att volymer skulle placeras. Jag kunde läsa av rörelsen och 
mellanrum. Men jag hade svårt för att tänka mig volymerna, vad för volymer 
ska tillkomma i rummet?
Jag testade att begränsa mig med ett sinne, känseln med handen och började 
modellera upp volymerna jag hade fantiserat upp i huvudet med lera.
Det var en arbetsmetod som jag kände inspirerade mig, skapade nya former 
och intressanta mellanrum.
Jag fortsatte undersökningen och tog hjälp av Freja Ullert och Dario 
Samardzic och lät dem känna in rummet göra det rörelser som jag tidigare 
hade gjort.
Jag målade av deras kroppsstrukturer med streck i olika färger så jag kunde 
sammanfatta och reflektera över formerna efteråt.
På samma sätt som undersökningen med min egen kropp skulpterade jag 
upp volymer som hade koppling till deras rörelser och var de var placerade 
i rummet. Freja var mot hörnet, Dario i mitten av rummet och jag längst 
väggen.



Med kunskap från mina studier om verktygen, rent historiskt, tekniskt och 
fysiskt tillsammans med mina undersökningar och workshops har jag skapat 
tre tolkningar av de tre verktygen. 
Genom mina undersökningar har det skapats ritningar i form av linjer som 
jag senare arbetat vidare med och gjort dem till volymer. Steget mellan 
linjerna och volymerna har inneburit mer undersökningar av verktygen, då 
jag satt mig in i verktygen och materialen som vi bygger upp våra modeller 
med. 

Med volymerna från min tolkning av grid systemet använde jag mig av 
3D printern, 3D printer som bygger upp sina volymer med hjälp av ett 
kvadratiskt grid system. Jag ville se hur den hanterade de oregelbundna 
formerna.

Strukturerna som jag ersatte från workshopen med den böjda linjalen 
byggde jag upp med hjälp av kartong. Kartongen som varit en vanligt material 
för modellbygge genom tiderna,  det var även ett material som är rakt som 
jag sedan med hjälp av linjalen böjde utefter linjalens böj.  

Volymerna som översattes från linje studien från kroppsundersökningen 
använde jag mig av leran, ett material som för mig är väldigt kroppsligt.

8. RESULTAT



Volymerna som förutspått blev väldigt olika, samtidigt som jag 
kan se en likhet. Likheten att ingenting blev rakt. Jag förhöll mig 
till det kvadratiska rummet men inte till att det skulle kunna 
placeras mot en vägg.  Att volymerna skulle få ta plats, skapa 
sin egen identitet och funktion i rummet. När det kommer till 
väggarna från den böjda linjalen skapades ett rum som sätter sin  
egna rörelse, uppdelning och personlighet. 
Jag har låtit mig styras av verktygen, låtit dem tala sitt språk 
genom hela formspråket. Samtidigt som jag ser delar av mig, mitt 
formspråk. 

8. RESULTAT

Gridsystemet
3D printer

Böjda linjalen
Kartong

Kroppen
Lera



Jag blev placerad i Konstfack galleriet som är en relativt stor yta som jag 
och tre andra studenter ställde ut i.
Jag valde platsen inne i höger hörn där man möts av en stor rektangulär 
ventilationstrumma. Den fick bli min utgångspunkt för att rama in mitt 
projekt som har många olika delar och kräver en lugn miljö för att kunna 
sätta sig in och förstå.
Mitt projekt är det svåraste jag någonsin försökt ställa ut, eftersom det har 
så många delar och att allt bygger på olika undersökningar. För mig var det 
viktigt att få med undersökningarna eftersom det är den centrala delen i 
projektet.

Jag att använde mig av tre stycken skärmar som är placerade över och 
under varandra och i linje med ventilationstrumman. 
På skärmarna kommer det visas video på mina undersökningar från början 
till slut. Hur jag arbetar fram mina rumsliga element via det nya gridsystemet 
till workshopen med linjalerna, till undersökning av gridet i det kvadratiska 
rummet och våra kroppar som jag sedan studerar och översätter i lera med 
handen. 
En bänk är byggd med bra avstånd från filmerna så att man i lugn och ro kan 
sätta sig och kolla på filmerna och läsa undertexten jag skrivit till varje klipp.  
Bänken placeras ovanför det upphöjda golvet jag byggt upp i samma storlek 
som ventilationstrumman för att skapa en kontrast mellan betonggolvet och 
mitt projekt, även här en viktig del för mig för att rama in min utställning. 
Bakom skärmarna och bänken har jag byggt upp ett podium där jag placerar 
mina modeller på de olika rumsligheter som tillkommit under arbetet 
tillsammans med skalgubbar för att få förståelse för storlek. 
Största delen av utrymmet är mörkt men noggrant belyst på ytorna där 
modellerna placeras och där jag skrivit min titel på väggen tillsammans 
med beskrivning av projektet och tre olika linjaler från mina workshops. 
Linjalerna, använder jag för nyfikenhet, det är något att ta på och som de 
flesta kan relatera med. 

9. UTSTÄLLNING



Så många nya program jag lärt mig under detta arbetet, så många 
människor jag mött och diskuterat verktyg med. 
Många håller med mig i mina tankar till hur verktyg styr oss,
andra inte. 
Men jag är väldigt säker på vad jag tycker nu, verktygen styr oss. 
Om det är positivt eller negativt är en annan diskussion.
Det finns mycket mer jag kan skriva om mitt projekt, men jag vill 
se det som en grund till diskussion och reflektion.
För oavsett vad jag tar reda på i mina undersökningar är det upp 
till individen att använda sig av de verktyg som är mest passande.
Om några år när jag tar upp och läser igenom denna rapporten vill 
jag skriva till den yrkessamma Alvastina med meningen:

Reflektera, reflektera över besluten du tar, varför du gör just 
så. Jag hoppas inte att du öppnar datorn och ritar en kvadrat 
det första du gör för att följa grid underlaget. Böj linjalen, gör 
den tredimensionell vad som helst för att få in nya tankar och 
inspiration. Se på kroppen, allas kroppar. 

10. DISKUSSION OCH SLUTORD

Att förstå vikten av våra verktyg var helt klart en mycket större uppgift 
än vad jag någonsin kunde förutspå. I 3 månader har jag ägnat mina vakna 
timmar åt att förstå mig på verktygen och under natten har jag drömt om 
alternativa verktyg som skulle kunna ändra sättet vi arbetar på. 

Ett projekt som hade sin start i min egen frustration till mitt eget sätt att 
skapa, att jag kände att min fantasi blev begränsad av alla standardiserade 
verktyg och slutade i att jag ändrade verktygen till min fördel.  
Det finns inga raka ytor, då slipper jag förhålla mig till det.
Men jag har kunnat styra resultatet till något jag finner intressant, som har 
ökat min kreativitet och gjort så jag känt mig obegränsad på ett begränsat 
sätt. Ett resultat av att jag vågat ifrågasätta det som ska vara den bästa 
utgångspunkten. 
För precis som verktygen jag utgått från har jag gjort nya tolkningar av 
verktygen som kan begränsa mig lika mycket. Skillnaden måste vara att jag 
skapat det för mig utifrån mina intressen, kunskaper och inte följt någon 
annan. 
Projektet har fått mig att reflektera mycket över min nästan besatthet av 
att lära mig nya verktyg. Min besatthet av att ta reda på grunden och sen 
förändra den. 
Det handlar väl om kontroll, hur jag vill ha kontroll över hela processen. 
Detta kan ses som en nackdel, att det hindrar mig från att ta vissa val. Men 
också en fördel att jag kan styra allt från grunden.  Men det gör mig till den 
inredningsarkitekten jag är och vill vara. Jag vill ha koll, vilket gör det ganska 
komiskt att jag ifrågasätter verktygen som gör så att vi får just kontroll över 
det vi skapar. Måtten, distansen, konstruktionen. 

Precis som jag skrev som introduktionen till denna rapport har jag från 
grunden alltid haft skisserna som ett verktyg i mitt skapande och som 
kommunikationsverktyg, både till mig själv och andra. Men intresset för 
tydlighet har gjort så att jag numera använt mig av de digitala kanalerna. 
Hur jag har under detta projekt t.ex. både arbetet med skrift, muntlig 
presentation, modellbygge men mestadels av det digitala såsom ritning och 
video.  Alla delar av processen har jag spelat in som video så jag kan gå 
tillbaka och utvärdera det del för del.



Hemsida
https://www.youtube.com/watch?v=-KGPf_PM8gQ

Hemsida
https://www.archdaily.com/902597/on-the-disloca-
tion-of-the-body-in-architecture-le-corbusiers-modulor

Hemsida
www.archdaily.com

Hemsida
http://stadsplanering.se/mogelbildningsmanifestet-av-friedensre-
ich-hundertwasser-200/

Hemsida
http://www.hundertwasser.at

Hemsida
http://www.historiskastockholm.se

Hemsida
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rutn%C3%A4tsplan_ och_radialplan

Hemsida
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.712194/arkitektur-digital-
isering

Hemsida
https://architizer.com/blog/practice/tools/architecture-tech-trans-
formation/

Hemsida
https://www.ted.com/

Hemsida
https://mymodernmet.com/ leonardo-da-vinci-vitruvian-man/

Negitiating Domesticity - 
- Hilde heynen and Gülsüm Baydar

Modern architecture
- Alan Colquhoun

An evolution in grid structures: a study for conceptual grid 
structure design
-  Valorie Michelle Brinson

How To Understand and Use Grids
- Alan Swann

Bildkälla 1
https://uxmag.com/articles/what-grid-system-architecture-and-
the-golden-ratio-do-for-web-design

REFERENSER



Tack!
Extra stort tack till mina handledare, vänner, familj och klasskompisar.
Tack till Stina Johansson på Tham & Videgård för intressanta diskussioner. 


