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Förord 

Jag har valt att arbeta med ready-mades.  

För mig är det naturligt och lekfullt att arbeta med gamla ”grejor”. Det finns en historia 

bakom dem som inspirerar och fascinerar mig. Vad har hänt med dem innan jag fick tag på 

dem? Vad kan man göra med dem nu? Jag vill omforma och ge dem nytt liv. Saker med en 

historia är mer livfulla än nytillverkade i mina ögon. 

 

För att göra en överskådlig rapport har jag delat upp den i två delar – ”Produktutvecklingen” 

och ”Presentationen som del av projektet”. 

Redan från början fick jag idén att göra en liten pjäs till presentationen av projektet. 

Detta för att få fram känslan av produkternas historia samt för att öppet kunna ge dem min 

kärleksförklaring. Förhoppningsvis kan detta väcka en tanke hos andra. 
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PRODUKTUTVECKLING 

 

Bakgrund 

Jag har i det här projektet velat utveckla mitt kreativa tänkande genom att spinna fritt på ett 

sätt jag inte tillåtit mig tidigare. Genom åren har jag arbetat mycket med ”riktiga 

inredningsprojekt” där jag aldrig riktigt fått fullt utlopp för min lekfullhet i den kreativa 

processen. Därför ville jag nu gå baklänges i utbildningen - för att hitta min egen frigörelse. 

Utåt sätt vill jag dela med mig av denna känsla och i det skapa en upplevelse för andra.  

 

Min motivation 

Det var viktigt för mig att göra ett examensarbete kring någonting jag brinner för, för att 

utveckla mig själv och min personliga designapproach så mycket som möjligt. 

För att göra detta var jag tvungen att gå tillbaka in i mig själv och tänka efter. Vad det är som 

gör mig glad? Vad får mig att gå igång?  

Jag har samlat på gamla saker så länge jag kan minnas, och omedvetet gett dem nya 

användningsområden. T ex har jag ett gammalt kylskåp hemma på väggen, omgjort till 

hallhylla, gamla skidor som väggkrokar och en kratta som cd-ställ. I våras började jag 

utveckla detta ytterligare genom att skapa lampor av skrot. Dessa går att se på Kulturhuset 

tom den 31 januari 2006, bottenvåningen, men även på min hemsida www.fridasform.se 

 

    Utställning på Kulturhuset, K1 

 

Varför göra om gammalt till nytt? 

Att hitta något gammalt slängt och ge det ett nytt användningsområde ger mig en kick. 

Produkterna blir mer värdefulla jämfört med om jag skulle ta fram en helt ny produkt, då det 

finns en djupare verklighet och spänning i och bakom dem. Som återfödda gamla själar ger 

dem både en aha-upplevelse och ett tryggt igenkännande – nog så viktigt i dagens förvirrade 

samhälle. 

http://www.fridasform.se/
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Jag vill visa att man kan skapa nya intressanta produkter av gamla grejer. Idag produceras det 

så mycket nytt hela tiden, för att sedan snabbt slängas igen. Jag vill ta vara på de gamla 

guldkornen innan de försvinner helt och hylla dem för det de har varit. Men även om det 

gamla är vackert i sig självt tycker jag det är viktigt att föra in dem i det nya - att förstå, 

acceptera och godta nuet. Nostalgi är underbart, men inte i överdos. Frågan ”vad gör man 

när allting redan finns” som det pratas om så mycket idag, känns för mig plötsligt spännande 

och tilltalande. 

 

Så varför just en cykel? 

Jag valde att arbeta just med cykeln av en rad olika skäl. Den är ett alldagligt föremål som 

människor direkt känner igen och kan relatera till. Den väcker känslor och minnen och är ett 

lämpligt återanvändningsobjekt som funnits i generationer. Den har varit en del av stadslivet 

i sitt tidigare liv och kan nu ge sig ut på stan igen i mina nya former. 

 

Cykeln är ett färdmedel men också redan nu en tillfällig sittplats, samt även en stadsbelysning 

av sitt eget slag. Detta är något jag tagit fasta på och utvecklat. För mig uppstår något väldigt 

intressant genom att låta cykeln behålla delar av sin ursprungliga funktion på helt nya sätt. 

 

Experiment och inspiration 

När jag väl bestämt mig för att jobba med gamla cykeldelar uppstod en rad högst konkreta 

frågor: Hur skulle jag göra om gamla cyklar till nya inredningsprodukter? Vilka tekniker 

skulle jag använda? Hur och var skulle jag få tag i cykeldelar? 

Jag började mitt sökande med att ringa runt till olika cykelfirmor för att försöka få tag i delar. 

Företaget Cykel-Expo i Solna var jättegulliga och erbjöd sig att hjälpa till. De byggde upp en 

skrothörna till mig där de samlade alla delar som blev över i deras verkstad. Det var lampor, 

styren, sadlar, ramar och hjul huller om buller – och där gick jag och plockade nästan varje 

dag. Jag närmade mig cykeln genom att plocka bland delarna och titta och känna på dom. 

Jag fick också mycket inspiration av att titta på cyklar ute på stan. Se hur dom stod och låg 

för sig själva eller tillsammans. Snart hade jag hela lägenheten full med cykeldelar. 

Först funderade jag på att jobba med hela cykeln men eftersom jag inte ville att det skulle 

kännas för mycket ”workshop” bestämde jag mig snabbt för att fokusera på utvalda delar, 

först och främst sadeln. Vilka andra delar jag skulle använda var jag mer osäker på. Men så 
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en dag när jag stod och grävde på Cykel-Expo hittade jag dom: Två underbart vackra ramar 

tittade fram längst ner i containern. De fick åka hem med mig samma dag.  

 

 

 

 

 

 

 

Mitt lilla guldfynd 

 

Under de följande veckorna bodde de med mig i sovrummet. Jag vaknade mitt i natten och 

gick upp och vred lite på dom, prövade att ställa upp dom på olika sätt, och gick och la mig 

igen. På det viset kunde jag direkt se om formerna kändes bra när jag vaknade. 

Sadlar och ramar skulle tillsammans skapa mina nya produkter. Efter ett tag när jag tittade på 

cyklar på stan såg jag bara sadeln och ramen, resten av cykeln liksom tonade bort. Sadeln, det 

första som stjäls på en cykel, och ramen som alltid blir lämnad ensam kvar på trottoaren. 

 

 

Att jaga ramar 

Nu fick mitt sökande efter cykeldelar ett tydligare mål – sadlar och damramar. Snart insåg jag 

dock att det inte var så lätt att få tag i gamla damramar. Och ju närmare vintern kom desto 

svårare blev det. Cykelhandlarna ville inte släppa dom ifrån sig, de är populära och säljs 

begagnade. Gamla cyklar som samlats upp i allmänna depåer och lager försvinner på vintern, 

de körs bort och skrotas.  

 

Mitt runtringande till olika cykelhandlare gav resultat till slut. Jag fick kontakt med några 

olika eldsjälar som gärna ville hjälpa mig, cykelgubbar och samlare. De hjälpte mig nog inte 

egentligen för min skull, utan för att de älskar cyklarna lika mycket som jag och insåg värdet i 

mitt projekt. Med deras hjälp fick jag ihop de delar jag behövde – och samtidigt en förståelse 

för cyklarnas historia som gav mig ovärderlig inspiration. 
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3D och tilläggsdelar 

För att kunna experimentera med former, testa och leka arbetade jag i Rhinoceros, ett 3D 

program jag inte jobbat i förut och i princip var tvungen att lära mig från grunden vilket var 

en utmaning i sig. Jag modellerade upp ramar och sadlar, satte ihop dem på olika sätt och 

kunde på så vis närma mig formerna utan risk att förstöra några fysiska cykeldelar, som jag ju 

inte hade i överflöd. 

När jag experimenterade i datorn insåg jag så småningom att jag skulle behöva tilläggsdelar 

för att hålla ihop produkterna så att jag kunde ge dom styrka och stabilitet. 

 

Kapa, böja, svetsa 

I och med detta projekt har jag äntligen tagit ett kliv in i metallverkstaden. Kanske var det 

undermedvetet därför jag valde cyklar. Jag har alltid gillat plåt. 

Den första utmaningen var att lära sig behärska de verktyg och tekniker jag behövde, att 

övervinna oron för att det skulle gå fel. Det var en stor utmaning i början, främst av 

psykologiska skäl.  

När jag insåg att jag var tvungen att kapa ramarna för att få fram de former jag ville ha 

ställdes jag inför ett dilemma. Rent praktiskt var det inga problem, men att faktiskt ta tag i 

det och göra det på riktigt var något helt annat. För trots att jag bara var förälskad i specifika 

ramar var ju allihop ändå gamla ramar. Att då förstöra och ta bort deras prägel var för mig 

till en början helt omöjligt. Jag började fundera på att efterlikna ramarna och skapa helt nya 

för att få till det. Jag var till och med i kontakt och hade fått godkänt för sponsring av att 

böja till nya ramar. Men efter några nätters våndor insåg jag att det var dags att bli modig. 

Det var dags att erövra mig själv och våga kapa. När jag väl börjat insåg jag lättheten i det. 

Jag kom fram till att jag inte skulle förstöra dom utan förstärka dom, på mitt sätt… 

Möjligheterna växte. 

 

Till att börja med var jag tvungen att lära mig behärska de aktuella verktygen. Först det här 

med kapningen av ramarna, som jag gjorde genom att sätta fast ramen i ett skruvstäd för att 

sedan kapa med en vinkelslip – ett extremt farligt verktyg som man kan skära fingrarna av sig 

med på en tiondels sekund (jag önskade mig sedan en vinkelslip i julklapp – och fick en, så 

nu kan jag kapa när jag vill!). 

Nästa steg var att svetsa ihop delarna. Det gick jättedåligt i början. Jag var helt enkelt för 

rädd om mina ramar för att våga ta i så mycket som krävdes. Tills en kille föreslog att jag 
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skulle pröva på någon annan neutral metallpryl innan jag tog itu med ramarna. Så det gjorde 

jag, och efter att jag övat en stund på andra bitar plockade jag fram mina ramar igen. Den 

här gången med inställningen att ”just nu är det här bara metall som ska sättas ihop”. Då gick 

det klockrent. 

 

Produkterna och deras namn 

I alla produkter har jag valt ut och låtit en gammal del få träda fram genom att sprutlackera 

resterande delar, inklusive andra gamla cykeldelar, i en enhetlig färg. Den del jag är särskilt 

förälskad i får vara gammal - dom andra blir som nya. Jag har försökt hitta en balans mellan 

nostalgi och nyskapande. Det ska inte se ut som någon relik från det förflutna. Utan tvärtom 

ska det möta dagen som den är, fast med ännu starkare uttryck än en ”vanlig ny möbel”. 

Dessa produkter ger en dubbel mening vilket jag tycker är fint. 

Ett inslag i ett modernt samhälle utan att de ska kännas som att de är från en annan era. 

Vill inte ha nostalgi i överdos. Räcker med en liten påminnelse. Vi lever ju ändå i nuet. Fint 

att de kan mötas någonstans i mitten. 

 

Jag har främst jobbat i metall eftersom jag är förtjust i materialet och har velat lära mig mer 

om det. I två produkter har jag provat på att gjuta i betong då även detta är ett material som 

intresserar mig. Dock hann jag inte utforska det så mycket som jag kanske hade velat… Men 

livet är inte slut än. 

 

Sina namn har produkterna fått efter mina nyfunna vänner, de härliga gamla kärleksfulla 

gubbar vars hjärtan har öppnat sig för mitt projekt och låtit det bli verklighet med hjälp av 

sin generositet. Tack. Detta är en hederssak.
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Här kommer Parkbänken Oscar. Han är en av de första ramarna jag stötte på. Parkbänken 

Oscar kom till när jag strosade runt på stan och såg alla cyklar liggandes, eller ståendes huller 

om buller. Jag tänkte, varför inte använda mig av detta? Produkten fanns ju egentligen redan 

där., fast istället för att vara ett irriterande moment, bli små roliga tillägg på stan. Ett 

igenkännande i ny form. Som små djur på en äng. 

Sadlarna är höglackade för att ge dem ny kraft och för att låta kärleken träda fram ur 

kontrasten. 

 

 

 

 

 

Jag har varit i kontakt med Lotti Karlkvist, 

markutlåtare på Gatu- och fastighetskontoret, 

angående ett förverkligande av dessa 

produkter. Enligt henne kan detta kallas en 

gatumöbel och då behöver man inte 

polistillstånd för att ställa upp den. De kommer 

då vara nedgjutna med en betongpelare i mark 

för stabilitet. 



 10 

 

Cykelkronan Rune har stor betydelse då den har blivit mitt livs kärlek. Den röda ramen jag 

valt att framhäva är en klassisk gammal ram, riktigt rostig med en vacker röd färg. Den var 

en av de första ramarna jag hittade. Den låg där och glänste med hela sin värdighet. Ramen 

Rune har fungerat som en grund och inspiration till alla mina produkter. Jag har haft honom 

hemma, på väggen, i sängen, på skrivbordet, ja, överallt man kan tänka sig, under min 

inspirationstid. 

Ramen Rune är hopsvetsad med tre andra cykelramar, som jag valt att lackera vita för att 

som nämnt ovan framhäva den del jag är förälskad i. 

Jag har också valt att skapa nya lamphållare i koppar som jag låtit ärga. Detta som ett litet 

extra experiment för mig i min kreativa utveckling och forskning kring olika metaller. 

Eventuellt kommer självaste ramen Rune att ha vita lamphållare som en kontrast till det 

gamla. Men detta är inte helt beslutat då jag skriver denna rapport. 

Jag har specialbeställt en sladd som jag med stor möda dragit igenom de gamla ramarna och 

till detta tillfört armaturerna. 
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Kom och sitt en stund Per var en av de första produkterna jag kom fram till. Detta skedde 

när jag satt hemma framför datorn en dag och hade en kompis på besök. Hon behövde en 

stol och då sa jag, ”men ta ramen och sätt dig på den”. Och vips så hade jag en underbar 

liten tillfällig sittplats man kan ta fram vid olika tillfällen. Inte särskilt bekväm, men för små 

korta sittningar är han perfekt och passar in mest överallt med sin smäckra form. 

Ramen Per har jag hittat ute på en av Stockholm Entreprenads gömmor och sadeln som hör 

till har cykelgubben Rune skrapat fram. 

I detta fall kunde jag inte med att lacka någonting då båda delarna kändes lika starka och 

passade bra ihop. 

Den enda lackeringen blev tillägget, ett litet stöd baktill för stabilitet som jag böjt, kapat och 

svetsat till. 
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Kom å sitt en stund Erik blev till efter sin kompis Per. 

Äntligen fick jag tillfälle att framhäva de vackra gamla svarta sportsadlarna jag så länge samlat 

på. Ryggstödet kändes som ett glatt och praktiskt tillägg för att utöka komforten i stolen. 

I denna möbel har jag sprutlackat en gammal ram, golvstödet baktill, samt den konstruktion 

som håller ryggstödet av sadlar på plats.  
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Vi tre café Johan är baserad på en 

ram som jag hittade hos 

cykelhandlaren Johan. Jag var ute hos 

honom där han speciellt valt ut en 

ram som han trodde jag skulle gilla. 

Och mycket riktigt, jag föll direkt.  

Vi tre café Johan är tre ihopsvetsade 

cykelramar. Alla har varsina små 

stödfötter som tillägg för stabilitet. 

Jag har valt att sätta ihop tre sadlar för att 

skapa extra komfort, vilket är ett viktigt 

tillägg just i denna möbel då man sitter i 

den längre än i övriga produkter. Detta har 

även gjort Vi tre café Johan till en mer 

lekfull möbel rent estetiskt. 

Möbeln har även en bordsskiva i betong. 

Har funderingar på att lägga värmeslingor i 

betongen för att kunna använda denna 

cafégrupp utomhus när det är kallt. Samt 

även gjuta av sadlar i betong.  
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Den lilla Hallpallen Anders hittade jag ute hos Cykel-Expo. Jag skulle precis gå därifrån 

efter att ha fått beskedet att dem inte fått in något nytt (gammalt) på länge. Men på väg till 

bilen hojtade Anders till att ”vänta, jag har en sadel som kanske kan intressera dig”. 

 

Ramen har jag kapat till och svetsat fast på en metallplatta som jag sedan har lackat. 

Denna lilla fina pall går bra att använda hemma eller som en tillfällig sittplats både ute på 

stan, i gallerier samt butiker. 
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Efter att ha gjort hallpallen Anders, kändes den lilla Vägglampan Gustav som ett måste.  

En vacker gammal rostig DBS fick stå för huvuduppträdandet. Tillverkad på samma sätt 

som hallpallen Anders fast med tillsatt belysning istället för sadel.
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PRESENTATIONEN 

Presentationen som del av projektet 

 

Bakgrund, syfte - Varför ett uppträdande? 

Varför jag valt att göra ett uppträdande som presentation är som nämnt ovan för det första 

för att föremålen har en berättelse i sig vilket gör att det känns passande. Men också för att 

kunna uttrycka min passion och kärlek till dessa gamla föremål på ett lämpligt sätt. Det 

känns också som en alternativ och spännande väg att gå för att förmedla ett budskap. 

 

Jag har valt att ta in en skådespelare som ska uppträda i min scen, för att förstärka 

upplevelsen hos betraktaren. 

 

Valet av skådespelare 

Valet av skådespelare var faktiskt enkel. Lite för enkel t.o.m. Jag satt och funderade på vem 

som skulle kunna vara passande i mitt uppträdande. Jag ville ha en äldre man. Det kändes 

viktigt. Sedan ville jag att han skulle ha både allvaret och glimten i ögat. Någon som kunde 

verka både förbannad, arg, ledsen, lycklig, fumlig, glad och kärleksfull. Stig-Ossian Ericsson 

var den första jag kom att tänka på. Jag mindes honom från tiderna då han arbetade som 

Fader Fouras på Fångarna på fortet, uppe i kråktornet. Han kändes så självklar. Jag letade 

helt enkelt upp honom i telefonkatalogen och slog en pling. Jag berättade min story för 

honom och han sade ja nästan med en gång. Fantastiskt. Som betalning kommer jag att göra 

samma sak för någon annan när jag är 82. Det var och är Stig-Ossians enda krav. 

 

Manusutvecklingen 

Manuset tog lång tid att skriva. Mycket längre än jag väntade mig. Men det borde jag väl ha 

förstått. Det var en lång process då det var viktigt att få med alla olika delar i projektet fast 

på ett mer sagolikt och fantasifullt sätt, än om de bara hade varit en vanlig presentation. Men 

att få med alla detaljer är helt omöjligt. Jag har istället valt att presentera det huvudsakliga 

och viktigaste ämnen i processen; cykeln som den är, kärleken och nyskapandet. Detta är jag 

helt nöjd med. Den som vill gå in mer i detalj på produkterna kan tala med mig eller läsa 

rapporten. 
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Ett första utkast på manus: 

Min faster sade alltid till mig att kvinnan, ska du vårda och akta med hela din existens, ta hand om och visa respekt. 

Hon må verka bräcklig från stund till stund, men inombords bär hon på de starkaste av krafter. Så ta henne till dig 

& håll henne nära. Denna vackra varelse som kan skänka kärlek åt allt folk, denna vackra varelse med de finaste 

av former. Även om man lätt kan lockas av det nya och outforskade, varar det oftast bara för en stund. Sök istället 

djupare kring det du redan har och jag lovar, du kommer att bli förvånad… 

 

Här ville jag tala om cykeln som om den vore en kvinna. Jag ville ta fram dess styrka och 

påvisa hur mycket den egentligen betyder. Men efter ett tag kändes texten lite för mycket. Jag 

har lätt för att snöa in mig på det psykologiska av någon anledning och behövde komma 

bort från det i alla fall till viss del. Jag behövde komma ner lite mer på jorden och själv inse 

att dessa produkter trots allt bara produkter. I alla fall i andras ögon ;) 

 

Sedan gick jag in på att det lite mer skulle bli en historia. Jag ville att det skulle handla om en 

gubbe som var kleptoman, men att han själv inte visste om det. Han skulle gå runt på stan 

och tro att han ägde varenda cykel som fanns och i det gå omkring och vara förbannad på 

alla som tog eller använde hans vackra fina små ägodelar. Och i detta skulle han ta med hem, 

för att vårda och göra om dem till något bättre, dessa små stackars delar som låg kvar efter 

att folk hade slaktat och tagit det de ville ha.  

 

Ett andra utkast på manus: 

De sitter där, ensamma i regnet, dropparna faller på dem. De fryser. Nej jag kan inte låta bli längre. Jag måste ha 

dem. De är mina. De har alltid varit mina. Det spelar liksom ingen roll vad folk säger. Vad fan gör du, det där är ju 

inte dina prylar. Håll käften. Gå och gör något vettigt istället för att stå här och gasta på mig. 

Hur många gånger har man inte hört de där jävlarna skrika åt en? Vad vill dem egentligen? Har dem inget annat för 

sig? 

Cyklarna står i hopar överallt. Varje gång jag passerar dem liksom ryser jag till… 

 

Denna text kändes lite för stökig och tillgjord. Ville komma bort från svordomarna och nu 

äntligen få till det riktiga manuset. Jag bestämde mig för att hitta en väg mellan dessa två. 

Detta är vad jag kom fram till:  
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Manuset 

 

När jag upptäckte dem med blotta ögat för första gången möttes jag av en enorm 

inspiration. Visst har de passerat framför mig mest hela livet, men det var inte 

förrän då, i denna stund, de visade sig för just mig. Lustigt sånt där, ja att man 

inte upptäcker saker förrän man verkligen upptäcker dem, trots att de alltid 

funnits där. Det var nu jag förstod att det var dessa gamla rostiga ting jag ville 

värna och ta hand om. Dessa vackra skapelser som ligger, står och dräller mest 

överallt. Jag ville ta hand om, återanvända, leka med och omforma, visa upp och 

känna stolthet över. Ni har varit med om så mycket, använts av så många, för att 

sedan bara lämnas. Vad har ni gjort innan ni hamnade här? 

 

För mig glänser ni fortfarande. Ni har ett liv som ingen annan ännu har upptäckt. 

Alla verkar tro att ni är klara och förbrukade. De kan inte ha sett det jag ser. 

Era former är så obeskrivligt vackra. Och den patina ni dragit på er genom åren 

har bara gjort er mer åtråvärda. Jag kan sitta i timmar och titta på er och känna 

värmen sprida sig inom mig. En värme som symboliserar glädje, stolthet och 

beundran. Ni känns riktiga. Ni är riktiga.  

 

Javisst är ni en igenkännande sittplats och fordon i stadslivet, men ni är också så 

mycket mer än bara det, ni tar oss med på äventyr under vår färd genom livet. En 

cykel har använts av nästan alla. Ni är en trygghet och ett igenkännande. Att sitta 

på cykeln för en stund och drömma sig bort är som att åka på en flygande matta, 

susa förbi allt och för en stund låta tankarna fly. Ni ger en känsla av lätthet, en 

känsla av lycka. 

 

Tack du gamla rostiga cykel för att jag fått använda dig som en rullande vilstol, nu 

är det min tur att bära dig… nu när du som mest behöver det. Låt mig göra om 

dig till ett nytt levande objekt. Låt mig återskapa din kraft och känsla av 

lekfullhet, spänning, nostalgi och igenkännande. Du ska få fortsätta att vara med i 

leken, tillsammans med allt det nya. Du är välkommen ut på stan i nya former. 

Låt mig se vad du har för undangömda krafter. Vrida och vända på dig för att se 

vilken väg du kan gå denna gång. Jag lovar… jag ska göra mitt bästa… jag ska 
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bära fram dig som en konung på tron… för det är du värd… du vackra gamla 

rostiga cykel, som ingen längre ville ha. Jag ska visa dig i nya förtrollade 

skepnader… i lysande & sittvänliga små underverk. 

 

 

 

SAMMANFATTNING - Vad var problemen? 

Hur skiljde sig problemen från vad jag väntat mig? 

Jag trodde det skulle vara lätt att hitta cyklar, men där gick jag på en nit. Det har varit näst 

intill som att leta efter en nål i en höstack. Men det har det varit värt. Och i detta letande har 

jag lärt känna många fina människor med starka personligheter, folk som har lika stor kärlek 

till gamla ”grejor” som jag.  

 

Att arbeta med en redan existerande form har haft med sig sina problem, då man inte kan 

göra vad som helst man vill. Man har ju redan en form. Detta har varit både positivt och 

negativt. Men mest positivt då det har gett mig en utmaning.  

 

Att demontera en cykel har heller inte varit det lättaste. Många har varit igenrostade och jag 

har fått tagit till många knep för lyckas.  

 

Att sedan kapa många av dessa fina gamla cyklar för att få till det på det sätt jag har velat 

kändes först omöjligt, då jag inte vill förstöra något med sådant nostalgiskt värde. Men i 

detta har jag samtidigt övervunnit något inom mig själv och det är jag stolt över. Att våga 

kapa och inse att det kan bli något så mycket bättre. Att jag ju faktiskt tar dem till en finare 

produkt och att de utan mig inte hade varit någonting alls längre. 

 

Ett stort problem jag stod inför var valet av produkter, då man kan göra så mycket av en 

cykel. Men efter ett tag så släppte även denna känsla, då jag talade om för mig själv att Frida, 

detta är bara början. Gör några nu, och fortsätt med fler sedan. Efter det beslutet kändes allt 

mycket lättare.  
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Manuset tog mycket lång tid då det var en sådan stor del av projektet för mig. Att få till 

något vackert och romantiskt men samtidigt få med all viktig fakta var inte det lättaste. Men 

efter mycket våndande, tänkande och skrivande, fick jag till även det på ett sätt som jag är 

mycket nöjd med. 

 

De flesta problem man står inför är för det mesta väldigt psykologiska. Det handlar om att ta 

ett beslut och när man väl har gjort det fungerar allt mycket bättre. 

 

 

Slutord 

Det här har varit ett fantastiskt givande projekt och resa för mig. Jag har aldrig känt att jag 

brunnit så mycket för något tidigare som jag gjort med detta och det betyder mer för mig än 

något annat. Jag är glad och förstår nu att jag valde helt rätt spår att gå inför mitt 

examensarbete. Att arbeta med och utveckla sig inom något man har en sådan stor passion 

för är mer än man kan önska sig. Jag känner att jag funnit mig själv inom design. Det är en 

tuff bransch att ge sig in i, men jag är entreprenör ända ut i fingerspetsarna och tvivlar inte 

en sekund på att jag kommer att lyckas på mitt eget sätt.  

 

Låt färden fortsätta  
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