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Bakgrund 
 
När jag började kursen Gestaltande forskningsprocesser var jag mitt i arbetet med ett Ku-
projekt "Industridesignern som intuitiv syntetiker" där jag undersökte den praktiska 
kunskapen (Schön 1991) och intuitionens roll för industridesigners kunskapsutveckling och 
yrkesutövning (Dreyfus & Athanasiou 1996). Målet var att föra ett teoretiskt resonemang 
kring den praktiska kunskapens betydelse, samt att undersöka hur man på ett metodiskt sätt 
skulle kunna stödja kunskapsutvecklingen för designers. 
 
Syftet med kursen Gestaltande forskningsprocesser var att undersöka ett mer experimentellt 
och reflekterande skrivande och jag såg en möjlighet att korsbefrukta Ku-projektet med 
denna form av utforskning.  
 
I projektet har jag tagit fasta på reflektionens roll i designerns arbete. I industridesignerns 
yrkesroll ligger mycket av kompetensen och kunskapen dolt, det är kunskap vi har och 
dagligen använder men inte explicit uttalar. En viss del av den kunskapen kan synliggöras 
genom olika typer av reflektion, där skrivandet är en av dem.  
 
 
 
Frågeställning 
 
Det finns flera sätt att förklara den konstnärliga forskningens olika angreppssätt. Ett är 
genom att dela in den i dessa tre; den vetenskapliga, den pragmatiska och den liberala 
(Ljungberg 2010). I kursen Gestaltande forskningsprocesser har jag sett en möjlighet att få 
ställa frågor kring dessa olika förhållningssätt, och i det här projektet utforska det mer 
liberala, där den kreativa praktiken och det den producerar i sig betraktas som forskning. 
 
Projektet har också gett mig tillfälle att praktiskt undersöka den subjektifierande 
kunskapsreflektionen, som av Bengt Molander kan förklaras som en kunskapsbildning 
genom reflekterad erfarenhet (Molander 1997:69). 
Vad innebär den typen av reflektion; hur kan det subjektiva ta sig uttryck i ett konstnärligt 
forskningsprojekt? Som en led i den frågeställningen uppstår också frågan om relevans; hur 
subjektiv/liberal kan ett designforskningsprojekt bli utan att förlora relevans för mottagaren? 
 
Jag har också i en praktisk undersökning ställt frågan vilken roll ett reflekterat skrivande kan 
ha i en konstnärlig, gestaltande process. 
 
Slutligen har jag utforskat skrivandets form, hur kan en reflekterande text gestaltas? 
 
I den här texten har jag låtit processdagboken utgöra stommen för reflektionen. Min avsikt 
har inte i första hand varit att göra en analys, utan i stället låta det skrivna tillsammans med 
det gestaltade, vara i centrum för processen och både utgöra undersökningen och dess 
resultat.  
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Undersökning 
 
 
Startpunkt. Allt börjar med att vi skulle skriva om en plats på Konstfack. Det var kursen 
andra uppgift och den löd "välj en plats på skolan som du vill utforska lite mer".  
 
När vi får uppgiften vet jag direkt. Går mot Svarta havet, vill se om jag kan frammana något 
av den laddning som jag upplevde när jag var där första gången. 
 
Konstfack hade flyttat till en annan del av staden och hade fått en funktionell och stram 
arkitektur. Jag hade blivit kallad att hålla en provföreläsning och skulle besvara ett antal 
frågor om ämnesområdet och teoretisk hållning. Kom till ett auditorium som var stort och 
svart. En stark stickande spotlight riktades mot mig i talarstolen och personerna jag skulle 
talat till försvann in i ett anonymt svart hav.  
 
Nu vill jag se om jag kan återvända till känslan, se vilken betydelse rummet haft i 
sammanhanget. Tänker att jag ska försöka framkalla händelsen samtidigt som jag reflekterar 
över rummets karaktär. Hur uppfattar man platsen, hur påverkas man av den? Jag har varit 
otaliga gånger i Svarta havet efter det, men alltid med ett annat fokus än den typen av 
utforskande. 
Det blir påtagligt. Hinner inte ens in genom dörren innan jag slås av det. Dörrens tyngd och 
svårigheten att öppna den ger kraftfulla signalerna av otillgänglighet.  

 
”Dörren är tung, av massiv förzinkad metall. Ytan kall.  
Handtaget är litet, en rund glatt knopp. 
Vill jag verkligen in?  
Reumatiker och obeslutsamma lämnas utanför. 
 
Jo, jag vill. Tar sats, tar i med hela kroppen. Den mekaniskt inbyggda trögheten ger 
motvilligt efter. Är precis inne, dörren går igen med en beslutsam dov smäll. Ljudet 
av att vara instängd. 
 
En ny atmosfär, långt ifrån den sorlande i matsalen och entrén. 
Här andas en dämpad koncentration. Den vilande teknologin ligger som ett 
bakgrundssurr. Projektorn i standby, ljudanläggningen redo att förstärka minsta 
viskning. Luften elektrifierad.” 

 
Upplevelsen av dörren blir så omedelbar. Jag fascineras av påtagligheten i analysen så fort 
jag börjar skriva. I vanliga fall är jag inte fullt lika medveten om platsers direkta påverkan.  
 
Denna korta essä blev också ett belysande exempel på det jag fördjupat mig om i Ku-
projektet. Insikten om att man genom den skrivna reflektionen kan få syn på en del av det 
som är förtrogenhetskunskap för designer. 
 
Jag slås också av betydelsen av rummets uttryck, hur det påverkar människan.  
 

……… 
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Gestaltning. I kursen ingår att vi ska arbeta med en gestaltning. Jag har en stark dragning 
till att jobba med rumslighet. Tanken på att applicera fysiska, kognitiva och emotionella 
egenskaper på ett rum väcker associationer. 
 
Hur skulle man uppleva rummet om det var gestaltat på ett annat sätt? Skulle det 
uppmuntra till ett annat förhållningssätt? 
 

 
 
Börjar fundera över att använda mig själv för att synligöra vilken diskurs jag som designer 
befinner mig i. Om jag kan få fatt på de tankegångar som ligger bakom vissa beslut, om jag 
kan skriva ner vad som styr mig i min process, hoppas jag kunna synliggöra något av den 
kunskap jag skriver om i Ku-projektet. Den som kan utryckas i begrepp som tyst kunskap, 
intuitiv kunskap, förtrogenhetskunskap eller hur-kunskap (knowing that/knowing how) (Ryle 
1949, Bohlin 2009:58).  
 
Kanske är det just så vi får syn på vår intuitiva kunskap; genom att reflektera i skeenden som 
annars varit automatiska och underförstådda.  
 
Det är viktigt att klargöra att inte all kunskap måste bli explicit, tvärtom. Men den här 
undersökningen handlar bland annat om vad ett reflekterande förhållningssätt kan tillföra. 
 
 
 
Skissen som reflektion. Vanligtvis tänker jag på skissen som verktyg för den 
reflekterande praktikern (Schön1991). Det är genom att göra, i det här fallet skissa, som 
kunskapen utvecklas och processen leder vidare. Skissen kan både vara ett verktyg för 
reflektionen och reflektionen själv. I det här projektet kommer i stället tyngdpunkten vara på 
skrivandet.  
 
Har inte tidigare arbetat med språket som en del av en konstnärlig process, det subjektiva 
skrivandet är något helt outforskat. Vad har det för roll här? Är det verkligen möjligt att 
skriva sig framåt i processen, skriva sig till kunskap? 
 
 
 
Plats för reflektion. Jag har i Ku-projektet definierat olika metoder för reflektion både i 
syfte att utveckla mer kunskap och föra processen framåt. Det kan vara under processens 
gång (reflection-in-action) eller efteråt (reflection-on-action) på olika sätt (Schön 1991). Det 
kan vara genom det intellektuella och verbala, genom den förkroppsligade eller genom den 
icke-aktiva reflektionen (Bohné 2010). 
 
När jag tänker mer övergripande på vad som behövs för att kunna reflektera, kommer jag 
dels in på tiden; det behövs tid för att kunna stanna upp, och man behöver stanna upp för att 
kunna reflektera. 
Men det behövs också en plats man kan stanna upp på. Platsens avskiljande funktion har 
betydelse, där det pågår parallella aktiviteter är det annars svårt att hitta rätt form av 
uppmärksamhet och lyhördhet.  
 
Hur är Konstfacks kreativa miljö idag? Hur påverkar den de som arbetar på skolan; inbjuder 
eller försvårar den att använda sig av metoder som inkluderar ett mer reflekterande 
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förhållningssätt? Industridesignstudenterna sitter idag och arbetar i ett öppet studenthav. 
Hur är det för de studenter som inte har egna ateljéer?  
 

……… 
 

 
 
Jag är inne på att utforska hur man kan skapa rum för de tysta aktiviteterna. Där det i första 
hand handlar om att stanna upp och reflektera men också generellt vara en mental frizon.  
 
Ett rum som tillför en dimension av icke-aktivitet, ett utrymme där man tillåts stanna upp ett 
tag, skapa en paus i det flöde av aktiviteter som ständigt pågår. En plats för ett annat 
förhållningssätt i den konstnärliga praktiken.  
 
 
Vetenskapliga studier. Det finns många undersökningar som visar på förbättrade 
resultat i den skapande processen och andra positiva effekter som uppstår när man stannar 
upp på olika sätt. 
 
Här skulle jag vilja visa på parallellerna mellan studier gjorda på mindfulness och idéerna 
kring subjektifierande kunskapsbildning och praktisk intellektualitet. Om vi börjar med 
Molanders beskrivning av subjektifierande kunskapsbildning: 
 

”en rörelse bort från distansering, bort från teoretiserande, där det gäller att 
bli helt närvarande i vad man gör och vem man är: här kan vi tala om 
kunskapsbildning genom reflekterad erfarenhet.” (Molander 1997:69) 

 
Han betonar här förmågan att vara närvarande i handlingen som ett av de betydelsebärande 
elementen för praktiker att utveckla kunskap. 
 
Också i Thomas Temptes resonemang kring begreppet praktisk intellektualitet, finns närvaro 
med sinnet med som en viktig komponent (Molander 1997:66). 
 
I Åsa Nilssonens sammanställning av olika studier i mindfulness tar hon bland annat upp att 
uppmärksamheten förbättras. Hon beskriver mindfulness som ett gym för hjärnan där 
kognitiva och emotionella förmågor förbättras. För personer som tränar mindfulness 
förbättras uppmärksamheten, både i nuet (ökad närvaro) och i anslutning till tidigare 
händelser (Nilsonne 2009:101). 
 
En annan aspekt av att stanna upp handlar om inkubationens roll i den skapande processen; 
1949 definierade Graham Wallas processen genom att dela upp den i olika faser; 
bearbetning, inkubation, upplysning och utvärdering. Det finns studier som visar på 
inkubationsfasen betydelse för den kreativa processen, problemet behöver kunna bearbetas 
omedvetet utan att man aktivt fokuserar på det. Det visar sig till och med att en medveten 
koncentration på problemet kan störa processen och ge ett sämre resultat (Björklund 
2008:145).  
 
Bengt Molander har i sina tankar kring kunskapens tid och rytm lyft fram betydelsen av passiv tid. 
Det är nödvändig tid för att bygga upp förtrogenhetskunskap, det behövs en rytm mellan att 
handla utan att tveka och att reflektera (Molander 1996:215). 
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……… 
 

 
 
Trots att det finns många undersökningar som visar på olika positiva effekter som uppstår 
när man stannar upp, kvarstår ändå många frågor kring den typen av rum. 
 
På vilket sätt kan ett sådant utrymme vara ett stöd i konstnärliga och kreativa processer? 
Hur skulle det påverka det kreativa klimatet för den enskilda individen? Hur skulle ett sådant 
utrymme påverka atmosfären i stort på skolan? Skulle det kunna vidga synen på den 
konstnärliga praktiken? 
 

……… 
 

 
 
Samhällsperspektiv. Trots projektets uttalade syfte att ha fokus på reflektionens betydelse 
i den konstnärliga processen är det svårt att låta bli att tänka större. Ser man det i ett 
utbildningspolitiskt perspektiv väcks frågor som: 
Vad för typ av kunskap premieras i vårt utbildningssystem? Vilka metoder använder vi för 
kunskapsutveckling? Vilken typ av konstnärliga processer väljer vi att lyfta fram? Vilken 
didaktik, och vilken epistemologi vilar dessa ställningstaganden på? 
 
Generellt i samhället skulle det behövas fler motpoler till en tillvaro med ökat tempo och 
brist på reflektion. Rent konkret skulle det kunna vara i form av stilla zoner i offentliga rum, 
på myndigheter och på skolor. Jag tror vi alla, oberoende av ålder och position, skulle få ut 
något av att stanna upp emellanåt.  
 

……… 
 

 
 
Förpackning av tomrum. Ur ett symboliskt perspektiv tänker jag mig projektet som en 
inpackning av betydelsefulla tomrum, en inpackning av pauser. Att ge dessa ett värde genom 
att förpacka och lyfta fram.  
 
Samtidigt möjliggöra för så många som möjligt att få tillgång till detta tomrum. Det finns en 
demokratisk aspekt av det hela. Jag skulle vilja kapsla in tomhet, tystnad och stillhet och låta 
kokonger ligga utspridda över hela skolan, över hela staden. Överallt redo att tas i anspråk. 
Som punktbelysta påminnelser. Som eldflugor i en svart natt. Som provokationer för vissa. 
Som påtaglighet. Som användbar stillhet.  
 

……… 
 

 
 
Membran. Börjar på en mind map över möjlig gestaltning, dess uttryck och funktionalitet. 
Fastnar för ordet membran. En tunn hinna, en vägg kring något med uppgift att skydda. I en 
högtalare vibrerar membranet också av dess ljudvågor, påverkas av den inneboende 
aktiviteten.  
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Membranet är på ett sätt en förstärkning av det som pågår inuti. Absorberar sin omgivning, 
påverkas av den, vibrerar i takt med det inre, och får på så sätt det tysta att bli tydligare.  
 
Också den avskiljande funktionens betydelse, som i cellmembranet, det finns överallt i alla 
organismer och fungerar avskiljande från omgivningen. Membranet som skydd av det 
ömtåliga. Membranet samtidigt tunt, kanske tunnare än hud.  
 
 
Det tysta rummets plats. Rumsligheter som förstärker det tysta. Rummets närvaro i 
arkitekturen visar på dess betydelse. En inneboende aktivitet eller icke-aktivitetens rörelse, 
andetag får de tunna väggarna att vibrera, bölja en aning. Förstärker den. 
 
Membran som skiljelinjen mellan olika nivåer. Ett gigantiskt membran, ett innertak man kan 
klättra upp ovanför, ger en nivå bortom det vardagliga. Skapar tillgång till ett annat rum, en 
annan dimension av rum och varande. Kan man få nya perspektiv genom att lyfta sig upp en 
nivå. Kan man befria tänkandet med hjälp av arkitektur? 
 

……… 
 
 

 
Var på skolan? Jag kommer tillbaka till tanken på skolan som plats, det blir min 
utgångspunkt. Hur skulle sådana zoner kunna gestaltas i skolans befintliga arkitektur?  
 
Ska de tysta zonerna ligga centralt eller längre bort i en mer avskild del av skolan? Min avsikt 
är att de ska vara tillgängliga för alla. Och samtidigt ge individen en egen frizon. Det är helt 
klart en större utmaning att skapa en känsla av eget utrymme på en central plats, samtidigt 
som fler skulle uppmärksamma och förhoppningsvis använda rummet.  
 
Idag har Konstfack både mer och mindre tillgängliga delar. Vissa rum blir använda av 
ytterst få personer, medan andra är lättillgängliga, används mycket och har en central 
position. Man kan på så sätt dela upp skolan i olika zoner beroende på hur centrala rummen 
är.  
 
Hur ser det ut, hur är fördelningen? Jag skissar upp de olika områdena, ger dem olika 
färgtoner för olika grad av tillgänglighet. Det ger mig en överblick; entrén, Vita havet, 
Seminariegatan, matsalen, Biblioteksgången blir de mest centrala. 
 
 
Intuition. Reflekterar över hur intuitionen verkar. Så fort jag börjar tänka på det här 
sköljer idéer över mig, de kommer som mer eller mindre artikulerade bilder och fragment för 
mitt inre. Många gallras bort automatiskt innan de ens hunnit få en tydlig kropp.  
 
Intuitionen verkar till stor del omedvetet, men man kan till viss del träna sig i att bli 
medveten om dess subtila signaler (Damasio 2006:215). Är det fortfarande intuition då?  
 

……… 
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Koncept olika nivåer. Det första konceptet jag utforskar lite mer utgår från 
Seminariegatan, en av skolan mest centrala platser. Tänker mig en zon som breder ut sig 
över hela gatan, placerad några meter upp, ovanpå den befintliga korridoren. Ett tyg spänns 
över hela ytan, formar ett nytt innertak och definierar ytterligare en nivå i rummet. 
I den övre nivån finns ett antal individuella zoner, steglika konstruktioner leder upp, en till 
varje. Att ta sig upp till den övre nivån är en del av handlingen, det får gärna ge känslan av 
att klättra upp i ett träd med rikt bladverk, väl däruppe sluter sig bladen om en. Man 
hamnar i ett rum, något kokonglikt, stort nog att röra sig i, och samtidigt tillräckligt litet för 
att vara omslutande.  
 
Seminariegatan delas in i två nivåer; nerifrån ser man bara den vita böljande duken, den är 
lätt, luftig, aktiviteter uppifrån förstärks genom konstruktionens föränderliga karaktär, det rör 
sig, böljar en aning. Rummet verkar ha eget liv. 
 
 
 
En fysisk gest. Att det krävs en viss ansträngning att nå platsen kan i det här fallet 
medverka till att komma in i känslan bortom det vardagliga. En fysisk gest som gör att hela 
personen blir involverad i handlingen. Både kropp och sinne aktiveras. 
 
Känslan kan vara den man får när man klättrar upp i ett träd; först beslutet och sedan 
ansträngningen, det krävs en del att nå dit. Sedan genom att sitta på en gren dold av 
lövverket har man trätt in i en annan dimension. Lite ovanför det vardagliga som pågår, 
man behöver inte vara nyttig här. Känslan kan vara en blandning av lek och allvar.  
 
Betydelsen av att komma upp en bit i rummet; på så sätt har man fysiskt distanserat sig från 
den vardaglighet som platsen är laddad med. Den nya nivån gör att man tar sig an platsen 
förutsättningslöst, utan inblandning av tidigare associationer, och kan på så sätt laddas med 
de värden man själv vill tilldela den. 
 
 
 
Material. Materialet i väggarna kan vara en tunn textil eller nonwoven. Semitransparent så 
man kan ana den aktivitet som pågår; vilket kommunicerar företeelsen i sig och gör den mer 
transparent.  
 
Snuddar vid tanken på ett mer isolerande material som ull eller liknande. Det har 
ljuddämpande och mer skyddande egenskaper. Men jag väljer bort det nästan innan tanken 
blivit medveten. För mig visar det på hur många val man konstant gör som knappt når det 
medvetna tänkandet, och att många val är intuitiva. 
 
I de individuella zonerna finns en kudde att sitta på eller så står de på podier där golven är 
täckta av ett material som gör det bekvämt att sitta. De material man har kontakt med ska 
vara naturliga och ekologiska; sköna att ta och sitta på. Här finns en sinnlig aspekt, en 
materialitet. 
 
Det generella uttrycket ser jag som ljust, lätt och positivt. Luftiga, lätta, transparenta 
material. Uttrycket får inte vara för futuristiskt.  
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……… 
 

 
Brainstorm. Direkt när jag skrivit ner konceptet och gjort några skisser gör jag valet att gå 
vidare. Jag vill inkludera en flyttbar och mer flexibel aspekt och fortsätter brainstorma och 
skissa på andra koncept; flyttbara rumsenheter, flexibla och lätta att installera. Exteriöra 
zoner och zoner i det offentliga rummet. Kokonger flytande i rummet eller uppfällbara 
konstruktioner med väggar och tak - stag i mitten, transformativa. Fundament att förankra i, 
utspridda över alla rum. 
Idén om reflektionen och det tysta applicerade i form av fundament; spridda spår som pekar 
på möjligheten att var och när som helst kunna stanna upp. 
 

……… 
 

 
Balansen mellan rummets gemensamma och individuella funktioner blir också en 
betydelsefull avvägning för gestaltningen. Det är en individuell handling att reflektera och 
stanna upp. Rummets funktion är här att stödja koncentrationen och ge en avskildhet från 
skolans övriga aktiviteter.  
 
Å andra sidan är den gemensamma aspekten viktig. Ju fler som använder zonen desto bättre. 
Att göra saker tillsammans över olika discipliner stärker vi-känslan på skolan.  
 

……… 
 
 
Har börjat skissa och visualisera mer intensivt. Börjat få ner de bilder jag har inom mig på 
papper. Tar fram inspirationsbilder. Har skissat på både individuella zoner och en 
gemensam i olika formationer. Nu utgår jag från Vita havet.  
 
Har nu kommit till att varje sittplats utgör en cell, varje cell sammanlänkad med nästa. 
Bildar en sträng av celler som kan formeras på olika sätt. I en ring som en äppelmunk eller i 
vindlande strängar. Formen går att anpassa efter stundens behov. 
 
Skisserna ger mig bekräftelse på den monumentalitet rummet i sig implicerar. Just nu verkar 
det vara den rätta vägen att gå. Ger också mer utrymmet för tanken om den gemensamma 
aktivitetens betydelse. 
 

……… 
 

 
 
Skala. Skalan är en av de centrala parametrar som påverkar den totala arkitektoniska 
kommunikationen; en större rumslighet placerad centralt kommer ge tydligare signaler om 
zonens betydelse. Ett rum som inkluderar många, placerad i Vita havet, talar om vikten av 
att stanna upp och reflektera, något som tillför något till den konstnärliga aktiviteten.  
  
Skalans förhållande till både människan och det yttre rummet är grundläggande. Vita havet 
är15 x 26 meter exklusive de korridorerna som omsluter på tre av sidorna. Jag reflekterar 



 11 

över volymens relation till rumsligheten i Vita havet. Vill hitta en storlek som korresponderar 
med dess monumentalitet.  
 
Skalan i förhållande till det mänskliga måttet; människan är trots allt det mest centrala. Hur 
stor blir varje cell i förhållande människan, till hela zonen? Hur stor blir zonen i förhållande 
till människan?  
 
Samtidigt som det ska finnas en klart uttalad mänsklig aspekt i konceptet, vill jag med 
volymen uttrycka något om den tysta zonens betydelse. Ett ställningstagande. En 
provokation?  

……… 
 
 
Fortsätter skissa i Illustrator, Photoshop och Rhino. Testar de olika koncepten i relation till 
Vita havets mått. Hur blir skalan; hur förhåller den sig till människan och rummet? Sätter in 
en människa i bilden för att få en referens. Kanske blir den första skissen på den 
gemensamma zonen i vita havet, lite väl monumental. Vill helst att det ska få plats många 
personer, men 36 celler blir för många, den personliga känslan försvinner helt.  
 
Testar höjden, tänker på zonen som flexibel och flyttbar, vill därför inte göra den för hög. 
Vill helst att den ska gå att ta fram och plocka bort på ett ögonblick. Börjar med 200cm, 
men finner det för lågt för att svara mot rymden i Vita havet. 
 

……… 
 

 
Volymstudier. Jobbar vidare i Rhino, testar med en volym som tar färre antal personer. 
Jag får upp några olika volymer i rummet plus att jag lägger in mänskliga mått som referens. 
Lägger sedan in ett foto jag tagit av Vita havet bakom. Här kan jag se om de olika 
volymerna jag lagt in stämmer med verkligheten. Det funkar tillräckligt bra för att ge mig 
den överblick jag behöver.  
 
Jag har nu kommit fram till att 24 platser i en cirkel blir det optimala i just Vita havet. 
Volymen i förhållande till både rum och människa utgör en bra balans. Cirkelns form 
uttrycker demokrati; alla sitter lika nära en tänkt mittpunkt, jämbördiga, vilket är en fördel 
framför ellipsens form.  
 
 
Transparens. Zonens väggar utgörs av textila material, vilket uttrycker den flexibilitet jag 
är ute efter. Väggarna placerade mot mitten är relativt transparenta. Tänker mig att alla 
som använder zonen ska uppleva en diffuserad gemenskap, man ser fragment av de andra 
personerna när man blickar ut över mitten. Där finns också ett ljusspel som rör sig över 
zonens insida och golvet. Graden av transparens kommunicera både delaktighet och den 
individuella handlingens betydelse. 
 
 
 
Väggarna utåt har mindre transparens, men personer utanför kan ändå se att det finns 
personer därinne, vilket kommunicerar zonens aktivitet. 
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Mått sitt-yta. Efter att ha skissat upp flera olika koncept behöver jag nu få lite mer 
substans och verklighetsförankring, nästa steg är att lägga in olika mått i Illustrator.  
Lägger in skolans olika mått. Gör en skiss över den enskilda cellen, provar med måtten 110 
bred och 90 cm djup sitt-yta. Måttet bygger på att man gott och väl får plats att sitta upprätt. 
Däremot inte ligga ner. Tanken är att man i zonen ska vara vaken och alert, inte använda 
den för att vila eller sova. Det är en aktiv zon med en viss funktion. Landar efter olika 
fullskaletester i något större individuella zoner. 
 
 
Ljud. Vid varje sittplats finns hörlurar med olika funktioner; man kan aktivt stänga ljudet 
ute eller tillföra ett visst ljud. Ett ljud snarare att vila i än att lyssna på. Ungefär som ljudet 
som finns i en skog, med fåglars sång, ljudet av vinden i träden, vatten som porlar. 
 
Det finns studier som visar att naturens ljud har en avslappnande effekt på människan, vi blir 
lugna av fågelkvitter för att de i sin ursprungliga miljö signalerar med sången att de inte 
upplever hot, och att vi intuitivt förstår det (Treasure 2010). 
 
Hur skulle ett modernt, artificiellt ljud fungera?  
 

……… 
 
 

 
Reflekterar över materialval, konstruktion, struktur; pendlar mellan något som har en 
mycket enkel konstruktion och ger en flexibel och tillfällig karaktär, och något mer förankrat 
i rummet, något mer voluminöst med en rikare materialitet och en mer organisk känsla.  
 
 
Ljusspel. I centrum av zonen kastar ljuset skuggor på de halvtransparenta väggarna. 
Troligtvis kommer golvet i mitten bestå av ett material som binder samman cellerna, 
troligtvis också i ett ljust material för att fånga upp skuggspelet i mitten.  
 
Ljuset är levande; långsamt roterande mönster framför en lampa skapar skuggeffekter på 
väggar och golv. Två mönster rör sig i olika takt framför ljuskällan, bildar på så sätt konstant 
nya mönsterkombinationer. Mönstret förändras långsamt likt molnformationers rörelse eller 
bladverkets skiftningar i stilla vind. På samma sätt som ljudet med sin meditativa och 
lugnande verkan, fungerar ljuset. Det är inte påträngande utan finns där att vila i. 
Ljusatmosfären avskiljer zonen från det vardagligt visuella brus som finns runtomkring. 
 

……… 
 

 
 
Varje sittplats har en egen ingång. Dörröppning är låg, man behöver huka sig när man går 
in – på samma sätt som när man går in i ett japanskt tehus. En annan typ av fysisk gest än i 
det första konceptet. Man behöver inte ha någon kännedom om den zenbuddistiska ritualens 
innebörd. Man träder in i en ny typ av rum och den fysiska gesten man behöver utföra 
hjälper till att forma den intuitiva förståelsen av dess betydelse. 
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Mattan. Har nu ändrat mattan så att den täcker både volymen och zonens mitt, vilket 
sammanbinder hela zonen och förstärker den gemensamma aspekten. Dessutom fungerar 
den som ett bra underlag för ljusprojektioner. Mattans storlek täcker nästan hela Vita havets 
djup på drygt 14 meter, men eftersom rummet inte har någon skiljevägg ut mot "korridoren" 
mellan entré och matsal känns det inte trångt. Den del av mattan som finns framför varje 
ingång kan ha en symbolisk betydelse, där förbereder man sig för att gå in i zonen. Mattan 
fungerar sammanbindande och anger det område där den gemensamma aktiviteten utspelar 
sig. 
 

……… 
 

 
 
Konstruktion. Efter att ha skissat upp några modeller i liten skala, har jag fastnat för en 
enkel konstruktionslösning, där funktionaliteten är central. En korskonstruktion där varje cell 
är självbärande, vilket medger att den både kan stå för sig själv och sättas ihop med flera. 
Ger stor flexibilitet. Vet att en sådan lösning kommer fungera, behöver en säker lösning att 
utgå ifrån. Nackdelen är att jag kan behöva en extra vägg mellan cellerna för att 
konstruktionen i sig ska skapa ett omslutande rum (vilket beror på den slutgiltiga höjden). 
 
Den andra lösningen med tunnelkonstruktion blir mindre stabil och kräver någon form av 
ytterligare förankring i tak, vägg eller golv. 
 
Behöver undersöka betydelsen av att de enskilda cellerna ska kunna monteras ihop en och 
en. Gör man det kan modulernas antal varieras helt flexibelt, vilket är en klar fördel. Man 
kan också tänka sig olika formationer av zonen. Hopmonteringen kan ske med hjälp av 
kardborrlås eller tryckknappar. Det finns dock en risk att risk att konstruktionen inte blir 
tillräckligt stabil. 
 
Behöver man inte den friheten tänker jag mig att installationen tillverkas i sektioner där 4 
platser sitter ihop. Sektioner monteras sedan med de andra till en cirkel, 24 platser blir 6 
sektioner. Det blir då både stabilt och relativt flexibelt.  
 

……… 
 

 
Uttryck. Grundkonstruktionen betraktar jag nu som klar. Den här typen av korskupol blir 
enkel och funktionell, dock en aning stringent i uttrycket. I det här sammanhanget kan det 
behövas lite mer liv och materialitet. Alla de val som är kvar att göra om man tar projektet 
vidare, skulle ge möjlighet att tillföra fler dimensioner. Här finns många tänkbara vägar; 
materialkvalitet, graden av transparens och struktur, textilens skärning, stagen och fästenas 
utformning, detaljer som sömmar, lås, snoddar. Ljussättningen osv. Sen får man inte 
glömma att personerna som ska använda zonen kommer tillföra många fler dimensioner. 
 

……… 
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Summering  
 
Projektet har varit en undersökning av flera frågor, där ett reflekterat skrivande i 
designprocessen varit den mest centrala.  Den har handlat om att utforska delar av 
industridesignerns yrkesroll som inte tidigare gjorts. Genom att synliggöra några av de 
mekanismer som ligger bakom designprocessens framåtskridande hoppas jag kunna visa på 
något av den praktiska kunskapen för industridesignern, en del av det som utgör kärnan i ett 
yrkeskunnande.  
 
Den omöjliga uppgiften. Trots att avsikten var att skriva ner alla de val jag gjorde, har 
det varit omöjligt. Valen sker på flera nivåer parallellt och det är omöjligt att urskilja alla 
dem som leder fram till ett beslut. Det är också mycket som sker intuitivt, utan inblandning 
av det medvetna tänkandet. Besluten sker konstant i realtid och när man har skissat behöver 
man göra efterkonstruktioner över förloppet.  
 
Urval. Det har inte varit lätt att välja vilka delar som ska vara med från processdagboken. 
Eftersom utrymmet varit begränsat till runt tio sidor har mycket utelämnats. Jag har försökt 
få med de delar som visar på hur processens steg för steg rört sig framåt. Det viktiga har inte 
varit att beskriva processen i sig, utan vilken typ av resonemang jag haft under processens 
gång och vad som ligger bakom de olika besluten.  
 
Det skrivnas roll. Den visuella gestaltningen har fått en långt mer underordnad roll än 
den vanligtvis har. Hade jag följt designprocessens gängse praxis hade både process och 
resultat sett helt annorlunda ut. Arbete med gestaltningen av rummet har varit en 
förutsättning för att kunna föra processen framåt och samtidigt har det här haft något av en 
sekundär betydelse. Som industridesigner har det varit svårt, men samtidigt givande att låta 
texten stå i centrum. 
 
Det har varit fascinerande att inse vilken kraft den skrivna reflektionen haft för processen. 
Den har varit ett tveklöst verktyg för att ta processen framåt, mycket av det som varit 
distanserat och odefinierat har jag kunnat ta itu med genom att skriva. Att sätta ord på något 
diffust har varit ett sätt att fånga in och ge det konturer. 
 
Det har också fungerat som ett kritiskt förhållningssätt i processen; så fort saker blir tydliga 
måste man också ta ställning till dem. Vilket också varit ett sätt att steg för steg ta processen 
framåt.  
 
Som komplement till skissens roll i en reflekterande process, har texten räckt långt.  
 
Kunskapens rytm. Det har funnits en rytm i rörelsen mellan olika poler; att arbeta med 
gestaltningen och sedan skriva, att ha perspektivet på det konkreta och sedan det mer 
abstrakta, att helt gå upp i handlingen och sedan ta ett steg tillbaka. Det är några exempel på 
poler mellan vilka arbetet pendlat, alla med det gemensamt att de varit förutsättningen för 
dess motpol. Det är i pendelrörelsen mellan dessa projektet blivit till. 
 
Jag tar stöd i Molanders tes om passiv tid och betonar pausens betydelse. I en subjektifierad 
kunskapsreflektion kan värdet av att ta ett steg tillbaka, att få överblick, inte överskattas. Det 
är just när man zoomar ut från händelsernas centrum och får perspektiv, som den nya 
insikten kan uppstå. Med den har man kommit ett steg längre i processen. 
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Framåtblick. I det här projektet har fokus legat på utforskningen av den reflekterande 
texten i den konstnärliga processen. Arbetet med gestaltningen har därmed inte kommit att 
artikulerats lika långt, och resultatet har blivit några övergripande koncept av den tysta 
zonen. Nästa steg vore att fördjupa arbetet med gestaltningen, att kunna utveckla designen 
och bli mer konkret. Jag ser det som ett eget projekt, kanske ett möjligt forskningsprojekt, 
som vore intressant att få fördjupa mig i framöver. 
 
 
 

……… 
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