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Introduktion

Mitt examensarbete har handlat om att utforska min egen 

stil.  Att sammanfoga olika delar av mig själv som tidigare 
har stått i konflikt till varandra. Fokus har hela tiden legat 
på gestaltningen, därför har jag jobbat med en metod där 
jag kan låta arbetet med den leda hela projektet framåt. Jag 
låter gestaltningen vara grunden till det som jag vill utforska. 
Jag söker en balans mellan lek och allvar. För att bättre 
förstå och utveckla mitt eget utryck undersöker jag det 
som har påverkat mig i min smak, mitt estetiska arv. De där 
sakerna som sitter så grundat i kroppen att man knappt 
behöver tänka på dem. Jag har utgått ifrån den kvinnliga 
hantverket som har tillverkats och använts i det privata 
rummet för att gestalta någonting till det offentliga rummet. 

Jag har valt att inte definiera ett användningsområde till min 
gestaltning, utan ser det som en skiss till någonting som 
kan användas på flera områden. Det kan vara en skulptur, 
möbler, eller arkitektoniska element som pelare. Istället 
har jag lagt fokus på att utforska form och färg och mötet 
mellan olika mönster. Jag befinner mig gärna mellan konst 
och design, för jag tror att det kan hända intressanta saker i 
dessa mellanrum.
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Aktiv Efterkonstruktion

lack of experience diminishes our power of taking a comprehensive 
view of the admitted facts. Hence those who dwell in intimate 
association with nature and its phenomena are more able to lay down 
principles such as to admit of a wide and coherent development; 
while those whom devotion to abstract discussions has rendered 
unobservant of facts are too ready to dogmatize on the basis of a few 
observations
Aristoteles1

Jag tänker bäst när jag gör. När handen är aktiv så är min tanke fri, mindre 
kontrollerad. Jag har därför valt att arbeta utifrån vad jag kallar aktiv 
efterkonstruktion. Jag startar direkt i gestaltningen, och börjar tidigt bygga 
för att under tiden, eller i efterhand söka motiv till mina val och betydelse 
till gestaltningen. 

”Efterkonstruktion” har en negativ klang, har skenet av en nödlösning. Men 
egentligen är det ju ett sätt att hitta samband. Genom det aktiva valet att 
efterkonstruera, vänder jag bara på processen.

Textualiserad teoretisering av ett visst ämne tenderar att
leda till en försämrad förmåga att uppfatta och värdera sinnliga och 
formmässiga aspekter på det ämne som akademiseras.
Det är här ofta fråga om en situation i vilken det ena utesluter det 
andra: Ett ökande fokus på teori i textform tenderar att missgynna 
vår förmåga att uppfatta och utveckla andra former av teorier vilka 
inte utvecklas och förmedlas via ord och text.
Andreas Nobel2

Att arbeta med denna metod har hjälp mig att komma igång tidigt i mitt 

arbete istället för att fastna vid skissbordet. Det har också gett mig frihet 
genom hela processen att låta arbetet utvecklas åt olika håll utan att behöva 
vara lojal mot ett fast koncept. Det har gjort det möjligt för lust och 
nyfikenhet att vara ledande genom hela arbetet.

Graden av lust i en arbetsprocess påverkar såväl slutresultatet av ett 
utfört arbete som tiden det tar att slutföra arbetet. Således kan inte 
lustaspekten betraktas som en trivial och trivselbetonad sidoeffekt 
av formgivningsarbete utan måste tvärtom ses som en central och 
integrerad del av denna.
Andreas Nobel3

Bilder från byggprocessen
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Att komma fram till formen

Jag utgår ifrån en form som jag har arbetat med i tidigare arbeten. Jag valde 

den för att jag inte kände mig färdig med den, och för att kunna börja bygga 
tidigt. Det ger mig en bra start då jag redan har testat vissa saker, avvisat 
vissa utvecklingar och har idéer om andra. 

Mina första skisser är i form av elevationer i en kassabok. Jag använder 
mig av rutsystemet som redan finns i denna för att testa proportioner och 
variationer. För att överföra den variationen i den färdiga gestaltningen 
bygger jag dem som klossar som kan byggas ihop i olika kombinationer. 
Det har också gjort att jag har större möjlighet att testa mig fram senare i 
processen när jag målar de olika delarna, och anpassa formerna till olika rum 
och funktioner. 

Vid två presentationer har jag fått frågan om varför jag har valt 
att ha förändring endast på en linjär axel, istället för att ha fler 
variationsmöjligheten, om det kan ha begränsat mig. 

Det enklaste svaret på den frågan är att jag tycker att det blir fint, mitt 
arbete har så mycket utgått ifrån mina estetiska preferenser. Jag tycker 
om den förskjutna symmetrin som kommer till av cylindrarna i de olika 
storlekarna som centreras mot samma linje i olika kombinationer, och 
mellanrummen som uppstår mellan dessa. En annan anledning till att 

variationen bara sker åt ett håll är att jag vill begränsa förändringen, snarare 
än att ha den oändlig. Jag tycker om att små variationer kan göra stor 
skillnad för rummet. 

Elevationsskisser

Tidigare arbeten
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Estetiskt Arv

För att hitta motiv till mina val började jag undersöka mitt estetiska arv. 

De preferenser som jag har som inte i första hand kommer från historiska 
referenser, utan saker som mitt barndomshem, hur mina tidiga relationer till 
skapande har sett ut och hur människor i min omgivning har arbetat. 

Hela arbetet har varit ett sätt för mig att utforska vem jag är som 
formgivare. Att försöka sätta ord på vad som är viktigt för mig i mitt 
skapande och vad som är definierande för mig i den rollen. Jag tror att 
genom att ta reda på vad som jag har fått med mig, kan jag också bättre 
förstå vad som är mitt egna. Som barn funderade jag aldrig på att arbeta 
med något gestaltande, men den miljö som jag var uppväxt i har präglat min 
syn på estetik och gestaltande.

Jag har tittar på arbeten som min mormor och min mamma har gjort och 
pratat med dem om deras förhållningssätt till dem. Vad som intresserade mig 
var att ta inspiration från arbeten som har tillkommit i hemmet och använts 
i hemmet, för att gestalta någonting för det offentliga rummet, utställningen 
på Konstfack. 

Min mormor är uppväxt i en judisk familj i utkanten av Alexandria i Egypten. 
Min undersökning började i en undran om det var någonting från den 
kulturen och hade påverkat min syn på estetik. När jag pratade med min 

mormor om hennes estetik kom vi istället tidigt in på förhållningssättet till 
görandet. Mormor är ett mellanbarn bland sex systrar och två bröder. När 
jag frågar henne vad de gjorde när de var hemma säger hon att se stickade 
och sydde. Då det inte fanns pengar att köpa nya kläder för så fick systrarna 
och mamman sy sina egna kläder. De köpte tyger eller begagnade kläder 

som de färgade och sydde om. Mormor tyckte mest om att brodera och 
var den enda av systrarna som gjorde det. Mormors morfar arbetade som 
inredare och hon kom ofta till hans ateljé. Där vaxade hon trådar som han 

sydde sammetsgardiner av. 

Mormor har handens arbete med sig från sin uppväxt. Hon syr fortfarande 
sina egna kläder och när hon var yngre arbetade hon med textilt handarbete 
och måleri. Hon tycker om att jobba med material som redan har en 
historia. Hon syr till exempel om en filt till en jacka eller så kan hon lappa 
ihop gamla dukar till en gardinvåd. 

Mamma växte upp i den här miljön av görande. Hon uppmuntrades att bli 
konstnär men hittade inte lust och motivation. Hon säger att den vita duken 
och kravet på innehåll i bilden låste henne. Hennes görande har därför legat 
utanför konstvärden, snarare i hemmet. Där känner hon sig fri i sitt uttryck. 
Genom görandet har hon velat förändra sin miljö. Hon beskriver det som 
att för att se vad hon har, så måste det vara i rörelse. Min mamma har
ett intresse för konstruktion och problemlösning, men det är i mönster som 
leken uppstår. Allt handlar om att se saker på ett nytt sätt, säger hon. 

”Krocken och mötet mellan olika mönster.” 

Det som har varit centralt i dessa samtal var att titta närmare på de sakerna 
som jag återkommer till när jag gör utan att reflektera. Det handlar om 

handens arbete, där slump och fel ingår, färg och mönster. 
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På 90-taket ritade mamma ofta 
denna typ av mönster. Hon 
målande dem på köksluckorna 
hemma och på väggen bakom 
disken på hennes café.

Mamma målade ofta på tyger när 
jag var liten. De flesta blev senare 
delar av lapptäcken och kuddar. 

Jag har aldrig träffat någon från 
mormors familj. Jag har bara 
sett dem på bilder och i hennes 
målningar och vävar. Den här 
illustrerar förbetedelserna för hennes 
äldsta brors omskärelse.

Under en tid 
fastnade mamma för 
camouflagemönster. Hon 
målade olika varianter av 
mönstret på bord, stolar och 
brickor.

När mormor var liten sydde hon och 
hennes systrar sina egna kläder. De 
köpte begagnade tyger eller kläder 
som de färgade och sydde om. 
Mormor gör fortfarande det mesta 
själv. Hon stickar byxor och syr 
jackor i gamla möbeltyger eller filtar

I en delutställning visade jag ting som min mamma och mormor gjorde när 

jag var liten. Det har hjälpt mig att tydligare se dessa saker som bara har 
varit kopplat till en hemmamiljö.
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Jag är förtjust i den typen av arbeten som har skett med restriktionerna 

som finns i ett hem.  Arbetsprocessen där en utgår ifrån vad som finns 
hemma och hur det är i hemmet som det visas och används. Jag tror att 
det kan vara välgörande för arbetet att det inte görs för att visas. Ur det 
kan det komma en frihet i arbetet och en lek i uttrycket, även om det ofta 
banaliseras. 

The designs produced by woman in a domestic environment 
(embroidery, knitting, and appliqué) are used by the family in 
the home rather than exchanged for profit within the capitalistic 
marketplace. At this point capitalism and patriarchy interact to 
devalue this type of design; essentially, it has been made in the wrong 
place - the home, and for the wrong market - the family.”4

Jag har kommit fram till att det är svårt att få samma känsla i ett arbete som 
ska ställas ut, men jag har försökt anamma vissa delar ur processen, då jag 
testar mig fram utan att reflektera i förhand, arbeta med handen och låta 
handens fel få synas, utgå ifrån material som redan var tillgängligt för att 
lägga till det som saknas och arbeta utifrån vad jag har lust med i stunden.
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Måla mönster

Färg har varit en stor och viktig del i mitt projekt. Jag visste redan från 

början att jag ville arbeta med färg och mönster, men inte hur. Jag upplever 
att färg, som har en så stor del i ett atmosfärsbyggande, ofta får en liten roll 
i gestaltande av rum, åtminstone på vår utbildning. Det är ofta något som 
tillkommer en gestaltning, istället för att vara en integrerad del av den. 

Under tiden har jag tittat på textila arbeten, framförallt lapptäcken och vävar 
som inspiration. Jag är intresserad av mötet mellan de olika tygbitarna i ett 
lapptäcke som skapar en ny helhet, och tänker att jag kan föra över det i 
min gestaltning, där de olika delarna i olika färger eller mönster tillsammans 
blir något nytt. 

Att sätta mönster på någonting är ett sätt att göra det till mitt, att ge det 
personlighet. När två olika mönster möter varandra förändras uppfattningen 
av båda mönstren, på samma sätt som två färger bredvid varandra gör något 
tredje. 

Jag började med att måla på fri hand, för att hitta en handstil. Men under 
arbetets gång märker jag att striktare mönster passar bättre. Så grunden i 
mönstret målas med hjälp av tejp, och jag lägger till vissa delar på fri hand 
där den tycks motiverad. Jag var rädd för att förlora hantverkskänslan i 
arbetet när jag gjorde det, men märker att även hur jag lägger tejpen ger en 

slags mänskligt avtryck, eftersom att det inte blir riktigt rakt. 

Elevationsskisser på mönster
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Jag utgår ifrån randen för att se hur jag kan utveckla den på olika sätt 

på de olika delarna. Det är ett enkelt grundmönster som har många 
variationsmöjligheter och som med enkla förändringar kan utvecklas till 
något annat. Randen i sig har en direkt riktning och är ett bra verktyg för att 
förändra uppfattningen av en volym.

De tredimensionella delarna utgörs av raka linjer och exakthet. Genom att 
måla mönster på dem så kan jag bryta upp formen och skapa en rörelse. 
Att arbeta med färg och mönster för att förändra uppfattningen av en form 
är vanligt, inte minst när det gäller camouflage. Under första världskriget 
skapade marinmålaren dazzle-camouflage som målades på brittiska 
stridsfartyg. Till skillnad från andra camouflagemönster var avsikten inte att 
gömma, utan att förleda fienden. I ett tal 1919 säger Wilkinson: 

…(Dazzle was a) method to produce an effect by paint in such a 
way that all accepted forms of a ship are broken up by masses of 
strongly contrasted color…5

    
I arkitektur vanligt förekommande i islamsk kultur används ofta mönster 
i form av mosaik i olika färger för att bryta upp konturerna  av olika 
arkitektoniska element. Detta symboliserar övergången mellan den fysiska 
och andliga världen.6

Jag vill använda mig av mönster på ett liknande sätt. Men inte för att förvirra 
eller lura åskådaren, utan för att bringa liv och energi till formen.

Ett av Dazzle-skeppen

Tak i moskén Sheikh Lotfollah
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Reflektioner

Samtidigt som jag skriver den här rapporten, så målar jag också mina 

mönster, för att det ger energi till skrivandet. Jag skriver hackigt och 
långsamt. Jag kan inte tänka när jag sitter still, så jag går ofta runt i cirklar
för att få igång hjärnan. I kontrast till det så drivs målandet av energi och 
rytm. Det är framförallt handen som tänker, vilket gör det möjligt för 
hjärnan att refl ektera. När jag skriver är det bara mina fingrar som rör sig 
över tangentbordet, men när jag målar rör sig hela kroppen. Det är den
lilla rörelsen när jag målar en liten detalj, och de stora rörelserna när jag 
backar för att se på håll eller yttar om för att testa olika möten mellan 
mönster. Genom att måla under samma period som jag skriver, smittar en 
del av energin och rytmen av måleriet till mitt skrivande. Andreas Nobel 
skriver om hur kroppens passivitet leder till velighet i ett gestaltningsarbete. 
Denna velighet leder till att vi förlorar energi och självförtroende, vilket är 
avgörande för ett bra slutresultat.7

Det känner jag igen mig i. Jag tog tidigt ett beslut att inte skissa eller göra 
planer och ritningar digitalt. Detta var för att jag ville att mitt projekt från 
början skulle ha en tydlig relation till kroppen och att det skulle finnas spår 
av handen i det jag gör. Jag tror att det är viktigt i alla gestaltningsarbeten, 
framförallt de som sker inom inredningsarkitektur och möbeldesign 
som har en så direkt påverkan på kroppen. Jag menar inte att vi bör ta 
bort de digitala verktygen från fältet, de är viktiga för representation och 

kommunikation, men i digitaliserandet förlorar vi också saker. 

De mänskliga brister som kommer fram i en gestaltning för hand, kan ge 
liv till det konstnärliga arbetet och gestaltningen. I det finns personlighet, 
intuition och intimitet. Men att arbeta med händerna kan också hjälpa 
tanken.

Matthew Craford arbetar som forskande filosof och mekaniker av 
motorcyklar. Han säger i lmen “Matthew B. Crawford: Making the Case for 
Skilled Trade” att de yrken där en arbetar med kroppen, får en att tänka på 
nya sätt och hitta problemlösningar. 

What an electrician does, or what a plumber does, or a mechanic, 
that work can never be reduced to simply following a set of 
procedures. The physical circumstances in which you do those jobs 
vary to much for it to be reduced to just following rules. It always 
requires improvisation, requires adaptability, circumspection. So the 
point is that if you are someone who wants to use your mind at work, 
these trades are worth taking a fresh look at.8
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Neurologen Frank Wilson diskuterar relationen mellan hand och hjärna i sin 

bok ”The hand”. I en intervju från 1998 i filmen “David Gergen interviews 
Frank Wilson on The Hand” säger han: 

You can’t really separate what’s in the mind from what’s in
the body. Knowledge really is the whole behavior of the whole 
organism. The mistake that we’ve made I think isn’t focusing on 
education, it’s thinking that you can educate the mind by itself.9

I efterhand kan jag se att själva efterkonstruktionen inte fick en så stor 
del i mitt arbete. Det som intresserade mig var mer själva fenomenet. 
Att handens och kroppens arbete kan hjälpa tanken. Men projektet har 
också handlat om att hitta en balans mellan skapandets medvetenhet och 
reflektion, kontra görandets slumpmässiga lek. 

Det är har varit viktigt att söka en balans mellan min utbildning och min 
uppväxt, och mellan trygghet och frihet.
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Vårutställningen

Jag har försökt vara vid verket så mycket som möjligt för att kunna svara 

på frågor och ha samtal med den som är intresserad. Många har egna 
associationer om vad det kan användas till. Flera tycker att det kunde vara 
en fin offentlig utsmyckning, andra har pratat om bord, en herre associerade 
det till byggnader och en familj ville se det som en bokhylla. Jag tyckte om 
att folk gjorde sina egna tolkningar av gestaltningen, för jag skulle själv tycka 
att det var roligt om de fick spela flera roller. 

På så sätt har det varit välgörande att inte definiera en funktion utan  vara 
öppen för flera, och låta besökaren själv reflektera över vad den associeras 
till. Jag tycker om iden om att de kan leva flera liv efter utställningen, på olika 
platser med olika funktioner. 

En annan sak som jag märkte var att många samlades kring volymerna. De 
hängde där ett tag som för att pausa och ha ett samtal eller för att prata i 
telefon. Från början hade jag tänkt att ha någon slags markör på golvet som 
ramade in min gestaltning, men jag tror att det faktum att det stod direkt på 
golvet gjorde det naturligare för folk att närma sig den. 
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