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Förord

En dag för snart fem år sedan såg jag två män sitta på varsin parkbänk på en gata i Barcelona. 
Bänkarna var en aning vinklade mot varandra och så blev även de två männen. Kanske utbytte dem 
aldrig några ord med varandra men jag upplevde väldigt tydligt att de kände en viss gemenskap där 
de satt och tittade på folk.

En stor drivkraft för mig som inredningsarkitekt och möbeldesigner är att ställas inför den stora 
utmaningen att formge och gestalta rum och möbler som ska brukas av andra människor, som kan 
skapa en stämning, väcka känslor och kanske till och med förändra beteenden. 

När jag började fundera över val av ämne till mitt magisterarbete i ämnet inredningsarkitektur och 
möbeldesign kom gubbarna till mig i mitt huvud och bad mig göra ett projekt om möten och integra-
tion.
     

Barcelona, augusti 2002
Foto: Maria Olsson
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Sammanfattning

I detta magisterarbete vid Institutionen för Inredningsarkitektur och Möbeldesign på Konstfack, 
Stockholm studerar Maria Olsson mänskliga relationer i offentliga rum. Genom att formge några 
möbler försöker hon provocera fram en kommunikation mellan individer. Målet är att överraska 
användaren med en interaktiv reaktion i det formgivna objektet och skapa ett möte. Som en 
förlängning av mötet gör hon ett försök att starta en integrationsprocess.  

Sökord: 

Möbeldesign 
Mänskliga relationer
Offentliga rum
Kommunikation
Interaktiv
Möte
Integrationsprocess

Abstract

In this master project of furniture design at Konstfack, university of arts and crafts, Stockholm, 
Maria Olsson studies human realatons in public spaces. By designing some furnitures she tries 
to provoke communication between individuals. The target is to surprice the user with an inter-
active reaction in the  designed objects and create a meeting. As a prolongation of the meeting 
she is making an attempt to start an integration process. 
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Inledning

När du är på väg till jobbet, väntar på tunnelbanan eller handlar mat träffar du ofta nya människor. 
En mängd intryck sköljer över dig och du försöker sortera dem med hjälp av dina tidigare erfaren-
heter, referenser och minnen men även utifrån dina värderingar, fördomar och rädslor. Du gör en 
snabb bedömning av det du ser och din hjärna väljer att registrera sådant som avviker från det 
normala eller som av någon annan anledning väcker ditt intresse. De flesta av alla ansikten som 
skymtar förbi sorteras bort, de är bara andra anonyma individer som du delar det offentliga rum-
met med. Men ibland händer det oväntade, du möter någons blick, något får dig och en främmande 
människa att le åt samma sak.

Jag har formgivit tre möbler för offentlig miljö. De förvandlas och blir interaktiva - men bara när två 
människor samtidigt använder dem. Du kan överraskas av ett oväntat ljud, en synvilla eller rörelse. 
De är små medlare som uppmuntrar till ett möte.

Bakgrund | Val av ämne

Jag är 28 år och har under min livstid flyttat över 10 gånger. Jag har bott på fem olika ställen, från 
mindre samhällen till större städer runtom i Sverige samt i tre andra länder under ca fem års tid. 
Kanske har detta varit en bidragande faktor till mitt stora intresse för integration. Men vad är egent-
ligen integration? Definitionen av ordet varierar.

Svenska akademiens ordlista förklarar det som ett: sammanförande till en helhet. 
Nationalencyklopedins ordboks definition är: sammansmältning av olikartade delar till en helhet 
ofta med tonvikt på utjämning av skillnader. BET NYANS: i fråga om enskild del införlivande som 
normal del av helhet; ~en av handikappade i samhället. Regeringskansliet skriver om integration och 
mångfald att: Sverige ska vara ett land med möjligheter för alla. Alla som bor i Sverige ska res-
pekteras som individer. Invandrare ska inte betraktas som ett homogent kollektiv. Samhället ska 
präglas av gemenskap och samhörighet. Ingen grupp ska ställas åt sidan eller diskrimineras. I det 
senare uttalandet talar man även om mångfald och även det ordet definieras på många olika sätt. 
Fd. integrationsverket förklarar det: mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsätt-
ningar och livserfarenheter. Näringsdepartementet skriver att det är: en blandning av kön, etnisk 
bakgrund, klass, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Sammanfattningsvis innefattas enligt 
dessa definitioner alla typer av människor av begreppet integration.

För mig handlar integration om samexistens som uppnås genom att försöka förstå, se, värdesätta 
och tillvarata individers olikheter. Jag anser även att alla människor bör ha rättigheter men även 
skyldigheter gentemot samhället. Integration sker på många olika plan och föregås ofta av konflik-
ter, rädsla och fördomar men i bästa fall av intresse. En integrationsprocess startar ofta mellan två 
individer. I detta möte är kommunikation oundviklig. 

Integration förutsätter någon form av möte. Det finns platser i offentliga miljöer där många olika 
sorters människor möts och där det därmed finns möjligheter till integrering mellan individer. 
Gestaltningen av vår närmiljö har enligt mig en stor inverkan på vårt känsoliv och styr i viss mån 
också vårt beteende. 

DEFINITION
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Jag vill nu som examensprojekt på utbildningen för Inredningsarkitektur och möbeldesign på Kon-
stfack undersöka om man genom möbelformgivning kan påverka människor på ett sätt som kan 
uppmuntra till en möte och kommunikation i någon form och i förlängningen underlätta för integra-
tion mellan individer 

Syfte | Mål

Jag vill formge möbler för offentlig miljö som kan generera i ett möte och en kommunikation mellan 
två individer. Målet är inte att nödvändigtvis att provocera fram en konversation med ord mellan två 
människor. Kommunikationen kan ligga på en nivå som tex innebär en blick eller ett gemensamt 
tyst samförstånd. Det viktiga är att den är tillfredsställande för brukarna. I förlängningen hoppas 
jag att dessa möten kan skapa förutsättningar för integration mellan människor. 

Problemformulering 

Projektet går ut på att formge möbler som riktar sig till många olika typer av människor dvs som 
inte utesluter någon pga dess kön, etniska bakgrund, klass, ålder eller sexuella läggning och inte 
heller särbehandlar någon utan som bedömmer alla på ett likvärdigt sätt. Jag vill för ett ögonblick 
fånga upp två individer i en offentlig miljö och undersöka om jag med hjälp av möbler jag formger 
kan få dessa två individer att kommunicera med varandra. Platsen jag placerar mina möbler på ska 
vara en plats som besöks av många olika typer av människor. Möblerna ska rikta sig till en så bred 
skara människor som möjligt och jag vill placera möblerna på en plats som är fri från religösa sym-
boler eller politiska budskap. 

Avgränsning 

Projektet avgränsas till att utforma tre olika möbler för offentlig miljö.

Frågeställning

Genom att formge möbler utifrån mitt perspektiv som inredningsarkitekt och placera dem i en of-
fentlig miljö vill jag undersöka om de kan generera i kommunikation mellan två individer och i sin 
tur underlätta för integration. 

 
Metod och genomförande

Jag kommer att studera mitt valda ämnet genom att läsa uppsatser, skönlitteratur och facklittera-
tur samt se film som behandlar ämnet. Jag kommer framför allt att ta del av information som är av 
social karaktär dvs som går under ämnena: sociologi, psykologi eller kognitionsvetenskap. Jag kom-
mer sedan att omvandla mina tankar och idéer till föremål som jag själv formger.
När jag formger möblerna kommer jag att vara påverkad av olika konstnärliga teorier som jag tagit 
del av under loppet av min fulla utbildning. 

DEFINITION
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Kommunikationsteorier

“Den första kommunikationsmodellen skapades av Claude Shannon och Warren Weaver på 40-
talet. Shannon och Weaver försökte att komma underfund med varför kommunikationen mellan de 
amerikanska militära enheterna ibland inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, budskapet gick 
förlorat eller förvrängdes vilket kunde få allvarliga konsekvenser för till exempel stridande förband. 
Shannon och Weaver utgick till en början från att det skulle finnas en teknisk förklaring till bristerna 
i kommunikationen mellan enheterna men kom snabbt fram till att det inte fanns några allvarliga 
fel på den tekniska utrustningen. Deras arbete pekade i stället ut den mänskliga faktorn som en 
stor anledning till bristerna i kommunikationsprocessen. Bristen på i förväg överenskomma, ge-
mensamma koder och redundant information gör att det uppstår onödiga svårigheter hos motta-
garen vid avkodningen av det sända meddelandet.” Wikipedia (1)

Social uppfostran

Enligt Asplund (2) påverkas en kommunikation mellan individer av en mängd faktorer såsom kän-
slor, värderingar, minnen, fördomar, tidigare erfarenheter etc. Vår sociala uppfostran gör att vi 
ibland behärskar oss från att agera på ett rent instinktivt sätt och istället följer vissa oskrivna 
regler. 

Rasism i hjärnan

En del av våra rädslor är urgamla och finns gömda längst inne i våra hjärnor - där vi inte ens vet 
om att de ligger och spökar, och kanske helst inte vill veta. Det verkar till exempel som att vi blir 

brusbudskap
mottaget
budskap

sändare mottagare

Ovan:Claude Elwood Shannon och Warren Weavers  
“A Mathematical Theory of Communication” från 1949
Illustration:  Wikipedia

Till vänster: “Vid första mötet med en annan människa är det ansiktet, speciellt området 
kring ögon och mun, som vi lägger märke till och fäster blicken på.”
Ur boken: Kommunikation av Matts Dahlkwist
Illustration: Maria Olsson

RESEARCH
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skrämda av varandras ansikten.
Amerikanska forskare placerade människor i en magnetkamera och lät dem se bilder av ansikten 
samtidigt som man mätte vad som hände i hjärnan. Framför allt intresserar man sig för Amygdala, 
två små mandelformade klumpar i vår hjärna som är motorn i våra skräckupplevelser.
Undersökningen visade att vita försökspersoner reagerade på svarta ansikten och tvärtom. Detta 
verkar ske helt omedvetet. Den kraftigaste reaktionen kom när bilderna presenterades så snabbt 
att de inte hann uppfattas. Aktiviteten i Amygdala var lika stor hos dem som inte själva ansåg sig 
ha några problem med folk av annan hudfärg. Det är i pannloben som det mer eftertänksamma 
förnuftet sitter”...

...”Det verkar alltså som om vi bär på en instinktiv rädsla för folk som inte ser ut som oss själva. 
Detta är en del av ett uråldrigt försvarssystem, vilket givetvis inte betyder att vi alla obönhörligen 
föds till rasister. En plötslig, känslomässig reaktion är inte samma sak som förnuftet - “pannlobs-
bromsen” som står för allt vi någonsin har lärt oss.”...

...”Arne Öhman tolkar resultaten som att det finns en direktlänk mellan synsinnet och hjärnans 
skräckcentrum. En larmsignal som inte behöver ta den vanliga, krångliga, vägen genom hjärn-
barken. 
Amygdala vässar också syn- och hörselsinnena utan att kasta bort tid på att blanda in förnuftet.
Det är det som får oss att blixtsnabbt reagera om vi skulle stöta på en orm på skogspromenaden 
och som gör kroppen beredd att handskas med hotet.
Är det flykt, framför allt?
- Ja, absolut flykt, och attack för den delen också. Men också mera primitiva saker, som den här 
startreflexen om någonting plötsligt händer, som när man plötsligt duckar.
Vilket ansikte skiljer sig från mängden?
Förmågan att koncentrera oss på saker som vi är rädda för tar sig många olika uttryck. Just nu 
pågår ett experiment på Karolinska institutet i Stockholm där svenska studenter får titta på bilder 
av ansikten. Bilderna är antingen glada, arga eller neutrala och antingen svenska eller asiatiska. 
Försökspersonens uppgift är att peka ut det ansikte som skiljer sig från mängden.
I detta försöket är det inte ansikten med annan hudfärg än den egna som får försökspersonerna 
att reagera. De preliminära resultaten visar att försökspersonerna reagerar allra mest på en arg, vit 
man. Arne Öhman tror att det beror på att vi kan vara som känsligast för ilska i en situation bland 
bekanta människor. Det verkar som att vi bryr oss om att de blir arga...
- Sedan finns det ju en annan sida av det också, det är ju det att utsättas för våld, sådant som kan 
följa ur ilska, det är ju då vanligen från en förövare som man känner, över hela världen gäller det att 
den farligaste personen är en manlig familjemedlem, och oftast familjeöverhuvudet, förstås, menar 
Öhman.
Vi kan förändra oss
Fast även om våra attityder till andra människor i mångt och mycket styrs av mekanismer som vi 
inte är medvetna om, så betyder inte det att vi inte kan förändra oss. Den amerikanska forskningen 
visar att reaktionen i Amygdala är mycket svagare hos personer som lever nära människor med an-
nan hudfärg.
Faktorer som spelar in är hur många svarta vänner man har, hur ofta man träffar dem, om man 
någon gång har dejtat en medlem av “den andra rasen”. Ju mer kontakt, ju mindre reagerar man 
känslomässigt på det annorlunda. Det stämmer överens med vad man känner till om mer vanliga 
rädslor och fobier - tricket är att man genom att utsätta sig för det man är rädd för får rädslan att 

RESEARCH

4



Magisterarbete
Maria Olsson

SLUTRAPPORTInst  fö r  In redn ingsark i tektur 

&  M ö b e l d e s i g n  K o n s t f a c k
2008/03/10

försvinna.
Det är också genom att “utsätta sig” man motarbetar rasism menar Öhman:
- Ja, och det är väl det vi gör, och ofta går väl det ut på att man försöker främja kontakt på olika 
sätt. Att blanda människor så mycket som möjligt där det kan riskera att uppstå spänningar, det är 
ett sätt att hantera det här.
Betyder det på samma sätt att det är rätt värdelöst att försöka informera bort problemen?
- Alltså värdelöst är det ju inte, men det är otillräckligt. Det är över huvud taget väldigt lätt att 
bortse ifrån den här känslomässiga komponenten som finns i nästan allting vi gör, för vi tänker oss 
att vi är styrda av förnuftet, men i själva verket är vi nog oftare styrda av känslan än av förnuftet, 
skulle jag vilja hävda.” Benny Eriksson (3)

Tidsgeografi

För att se var möten mellan människor uppkommer kan man använda sig av sk tidgeografi, en mod-
ell som utarbetades av kulturgeografen Torsten Hägerstrand år 1970 (4) och som finns publicerad i 
hans uppsats ‘What about people in regional science?’ Med hjälp av hans tredimensioella diagram 
kan man utläsa hur en person rör sitt i förhållande till tid och rum. Varje individ har en bana i rum-
met som också förhåller sig till tiden. Genom att jämföra flera individers tidsgeografi kan man se 
var människor sammanstrålar.

Likhet - affektion - interaktion

En annan modell som jag fått presenterad för mig av Per Bendz (5), forskare på sociologiska inti-
tutionen vid Stockholms universitet är denna triangel där likhet, affektion och interaktion tillsam-
mans bildar en triangel. När två individer kommunicerar med varandra kan dessa variablar förstärka 
varandra och underlätta för integrering. 

RESEARCH
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likhet

affektion interaktion

Modell som visar sambandet mellan likhet, affektion 
och interaktion i en kommunikation.
Illustration: Maria Olsson efter förklaring av Per Bendz

geografiskt 
område

tid

Tidsgeografiskt diagram som kan användas 
för att kartlägga en persons rörelsemönster 
i tid och rum.
Illustration: Wikipedia
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Ordlös kommunikation

En kommunikation behöver, enligt Dahlkwist (6), inte nödvädigtvis innehålla ord, den kan ofta vara 
uppbyggd av kroppspråk, miner och andra ordlösa handlingar. 

Selektiv perception och kognition

Dahlkwist (6) skriver att man har uppskattat att sinnena nås av 1 miljard informationsbitar per 
sekund men att vi blir medvetna bara om cirka 100 bitar per sekund. Vi uppmärksammar alltså inte 
alla intryck omkring oss. Huruvida vi uppmärksammar något eller inte beror både på egenskaper 
hos oss själva och hos stimulus. Vi uppfattar det som stämmer med våra förväntningar och som 
svarar mot våra behov och känslor. Vi kan uppleva upp till nio sinnesintryck per sekund. Det som 
vi minns bäst av det vi sett förutom det vi tror kan leda till tillfredställande av behov är sådant vi 
medvetet sökt efter, sådant som känslomässigt engagerar oss eller saker som avviker från det 
normala.

Camilla Johansson (7) skriver i sin D-uppsats om arkitekturupplevelsen ur ett kognitionsvetenskap-
ligt perpektiv att:

...”arkitektur handlar om att möta behov, eftersom behoven styr motiven till användningen. Motiven 
styr våra kognitiva processer som i sin tur styr vårt beteende i enlighet med våra behov. Då motiven 
möts av  arkitekturen och behoven tillfredsställs upplever vi ett positivt emotionellt tilstånd och vi 
trivs.”

RESEARCH
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Slutsatser av research

Risken att missförstå varandra i en kommunikation är stora. Distraherande faktorer kan tex vara: 
kulturell bakgrund, religion, politisk ståndpunkt, tidigare minnen, uppfostran, fördomar etc 

För att i så stor mån som möjligt undvika dessa störande moment kommer jag att lägga projeket 
på en nivå jag kallar ‘allmänmänsklig’. Som exempel kan nämnas det samförstånd som ofta up-
plevs då tex två personer samtidigt tittar på ett barn och sedan ler emot varandra. Jag tror att detta 
beteende är närmast djuriskt och förenar väldigt många människor. Projektet kommer också att 
handla om humor och lekfullhet som oväntade inslag för att för ett ögonblick rubba våra invanda 
beteenden.

För mig är det viktigt att den potensiella användaren inte känner sig påtvingad objekten utan att 
hon snarare uppsöker dem av intresse. När två individer interagerar med de formgivna objekten 
kommer de att reagera på något vis och på så sätt vill jag framkalla en kommunikation mellan två 
individer. Kommunikationen behöver inte nödvändigtvis innebära att få två individer att inleda en 
konversation med varandra utan kanske enbart att få dem att känna samvaro genom att tex uppl-
eva samma sak samtidigt eller på annat sätt interagera med varandra. Mötet kan upplevas ganska 
oansenligt men kan förhoppningsvis bli en liten del i en större process. 

Jag kommer att välja en plats där många olika typer av människor rör sig och kommer i kontakt 
med varandra, specifikt en plats där människor både väntar och passerar.

Ett av målen är att försöka få två individer att känna att de upplever något tillsammans genom att 
tillsammans använda möblerna. 

Interaktiviteten hos möblerna utgår från starkt sinnesåverkande händelser. 

På offentliga platser får man oftast ögonkontakt med varandra då man väntar eller passerar förbi 
någon, arbetet kommer därför rikta in sig på att utforma två olika sorters sittmöbler samt en rum-
savdelare.
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väntan
väntan

passage

SKISSPERIOD

Plats

Platsen jag valt att placera mina möbler på är Stockholms 
centralstation. Mellan centralstationen för tåg och pendeltåg 
och tunnelbanans största knutpunkt finns en gång under jord. 
På denna plats både passerar samt uppehåller sig människor 
nästan dygnet runt. Förutom att många väntar vid bänkarna 
står också många upp och väntar, dock stannar nästan ingen 
till just under den stora öppningen i taket, där det istället pågår 
konstant passage. Det finns många möjligheter till korta möten. 

I valet mellan olika platser tittade jag på ställen med stor 
genomströmning, anledningen till att jag valde jag just denna 
plats är för att den är öppen för alla och neutral till skillnad från 
ex ett privatägt köpcentrum eller en flygplats.
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SKISSPERIOD

Formspråk

Valet av plats fick mig att tänka på miljön under jordytan. År 2001 sändes på SVT en brittisk doku-
mentär gjord av BBC som hette “Deep blue sea”, den handlade om livet i haven och man fick se 
djur som nästan aldrig tidigare filmats.  Den gjorde väldigt stort intryck på mig och jag blev väldigt 
fascinerad över dessa djurs former, framförallt valar, sjölejon och delfiner. De har ofta  mycket 
harmoniska former. De inger både styrka och lugn samtidigt och de känns trygga och säkra. De är 
kraftfulla inte bara i ett aktivt tillstånd utan även i vila. 
De finns en böljande och poetisk lätthet i kurvorna men även en slags tröghet. 
Det som framförallt tilltalar mig är att de är levande former som framkallar en känsla av sympati. 
På så sätt vill jag att de ska engagera användaren känslomässigt. Jag tycker de lämpar sig väldigt 
bra just för detta projektet just därför att de också avviker från de normala. Jag kopplar också ihop 
dessa djur med lekfullhet. För mig har de inte heller något kulturellt betingat värde.

Mina möbler kommer att ha organiska former inspirerade av olika undervattensdjur samt rörelser i 
vattnet.

Interaktivitet

Jag har valt att göra tre olika objekt som alla är interaktiva. De reagerar på olika sätt när man an-
vänder dem men bara när två människor samtidigt använder dem. Med detta vill jag upnå att man 
kanske får kontakt med en annan människa därför att man upplevt något tillsammans.

Möblerna reagerar på ett sätt som stimulerar något eller flera av sinnesorganen kraftigt för att 
förstärka upplevelsen.

9
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SKISSPERIOD

Jag byggde upp T-centralen i modell för att 
testa olika placeringar av möblerna och 
olika dimensioner.
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RESULTAT

Det första objektet är även detta en liggande form och kan också användas som väntmöbel. Det 
sinnesorgan som påverkas mest utav denna möbel är känseln. Den är mjuk och fylld med vatten 
alternativt gel. När en person sätter sig på den märker den först mjukheten, när sedan en andra 
person kommer och sätter sig gungar den till likt en vattensäng och man blir varse om att man 
påverkas av varandras rörelser. Effekten ska var så liten att det inte upplevs som obehagligt utan 
bara en aning lekfullt. En liten balansrubbning som skapar en behaglig rörelse. 

11
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RESULTAT

Den andra möbeln är en liggande form kan användas som sittbänk. Den fokuserar på att stimulera 
hörseln. När två personer samtidigt sitter på den ger den ifrån sig ett ljud men så fort någon av 
personerna reser sig upphör den att låta. Jag vill att man både ska uppleva något tillsammans med 
den andre men även kanske inse att man tillsammans kan skapa något. Den ska ge en upplevelse 
under tiden man väntar.

Den är byggd i trä. Lötad med 45mm plankor och har en hård yta samt sensorer som reagerar då 
två personer samtidigt sätter sig på den. Inuti finns en ljudanläggning.

12
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När jag började arbetet med en fulllska-
lemodell av ljudmöbeln insåg jag snart 
att min form inte var speciellt sittvän-
lig. Jag bestämde mig då för att skapa 
en ny form. Det var viktigt för mig att 
användaren inte kände sig tvingad att 
sitta på ett särskilt ställe, jag gjorde 
därför tre sittplatser varav två av dem 
var utrustade med sensorer. När dessa 
två sensorer aktiveras samtidigt framkal-
las ett ljud. Ljudet består i en röst som 
säger ett igenkännande hej. Reaktionen 
på detta blir att de båda brukarna vän-
der sig emot varandra då de tror att den 
andre just hälsade på dem.

Jag byggde möbeln genom att limma 
ihop furuplank. Jag skalade sedan mig 
ned till formen med hjälp av motorsåg 
elhyvel och sandpapper. 

Sidorna slipade jag släta och sitsen be-
handlade jag grovt med motorsåg.

13
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RESULTAT

Det tredje objektet är en slags rumsavdelare som är placerad där många människor passerar, den 
har en hård speglande yta och är gjord i rostfritt stål. Möbeln leker med synvillor och förvrängda 
spegelbilder. När två människor samtidigt passeraar på varsin sida om den kan den tex skapa en 
synvilla som är en förvrängd bild av sin egen kropp i kombination med den andre personens ansik-
te. Jag vill med denna möbel försöka skapa ögonkontakt för en kort stund i förbifarten.  

Eftersom denna form är placerad rakt under öppningen i taket vid T-centralen upp mot nästa vån-
ing tänker jag mig att personerna som befinner sig på övervåningen även kan bli åskådare till en 
eventuell reaktion från brukarna.

Jag kom fram till formen genom att rista och vika papper i olika formationer. Ursprungligen var ob-
jektet tänkt att göras utifrån en platt plåt som sedan är pressas i en hydraulisk press för att skapa 
dubbelkrökta ytor. Under arbetets gång fann jag att glasfiber vara ett mer passande material. Jag 
valde att lackera den i en mörk röd ton för att få stor spegling och för att använda en kulör som kan 
vara både provokativ och elegant.
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Formen gjorde jag genom att limma ihop 
40 lager med cellplast som jag sedan skar 
med skärtråd längs två olika kurvor upp 
och nedtill.  Eftersom tråden var kortare 
än höjden på formen krävdes mycket 
efterbearbetning. Jag använde mig av rasp 
och sandpapper. Jag klädde sedan hela 
formen i två lager spackel och ytterst ett 
lager med färg.
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Formen fraktade jag sena till Stegoplast i 
Nyköping som plastade den med glasfiber 
och vidare till Paint art i Södertälje som 
lackade den.
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