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Föreliggande rapport har två huvudsakliga delar. I den första beskrivs och diskuteras olika definitio-
ner av begreppet Rum. I tillägg till rummet, vars beskrivning styrs av en fysisk avgränsning i en byg-
gnad eller en volym, talas det här också om RUMMET som en sökt förklaring av den utsträckning i 
rummet som vi med längden på våra sinnens känselspröt tänks nå. Definieringen av Rumsbegreppet 
och diskussioner kring dessa, skapar sedan den kontext inom vilken nästa del av rapporten tar plats, 
nämligen formgivningen av en möbel. Fyra olika steg i brukandet av en möbel är det verktyg som 
beskriver förflyttningen av en möbel från ickebruk till bruk och därmed också från rum till RUM.

This text, that is the report of a master thesis, has two main parts. In the first part different definitions of 
the concept of Room or space are being described and discussed. In addition to the regular notions of space, 
that deals with building limitations or volymes, a searched explanation for our extension in space through    
the length of our tentacles of sense are being investigated. This first part of the text are then creating a 
context in which the second part of the thesis are taking place, that is the designing of a furniture. Four 
different steps in the using of a furniture are the tool that describes the transportation of a furniture from 
not being used to being used and from one kind of space to another.  

Nyckelord: Kontext, Rum, Centripetalkraft, Möbelformgivning, Brukande 
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F Ö RO R D

Kyrkan och klostren har i alla tider varnat för den rastlösa livsstilen. Översätter man deras andliga råd 
till samtiden blir de enkla, men därför inte banala: Sitt länge på ett café, strunta i tidningar, slå av 
dåliga TV-program. Sätt på telefonsvararen – utan dåligt samvete – en hel kväll eller varför inte några 
dagar. Tala länge med en vän. Läs en bok högt tillsammans. Läs en god roman på dagtid! Läs långsamt. 
Skriv upp några rader ur en bok som djupt berör, återvänd till dem. Skriv dagbok, försök att se en struk-
tur i det som sker i livet. Ta dig själv på djupt allvar. Låt Monteverdi, Chet Baker, Arvo Pärt eller någon 
annan musik öppna rymder mot alternativa världar. Bygg in små fria zoner i dags- och veckorytmen. 
Bara så kan man ta spjärn mot och reflektera över nuets virvlar. Detta är inte egoism eller självuppta-
genhet. Inte heller är det uttryck för politiskt huvudet-i-sanden-mentalitet eller social naivism. Tvärtom, 
betingelserna för mänsklig integritet har alltid varit självkännedom, vilket i sin tur är kopplad till efter-
tänksamhet och dialog.

Ur: Långsamhetens Lov av Owe Wikström. 

Wikström, Owe: Långsamhetens Lov. Stockholm: Natur & Kultur, 2001, s. 54.
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U P P L Ä G G  A V  R A P P O R T

DEL I  
Hur och Varför

DEL II  
Skapandet av en kontext

DEL III 
Formgivningen av en sittmöbel

DEL IV 
Vad hände(r)?

Första delen av denna rapport beskriver hela projektets bakgrund, syfte, frågeställning och metod. 
Nästa del, som skulle kunna kallas för research, är en fristående text kring begreppet Rum, vilken agerar 
kontext till den efterföljande tredje delen som innehåller redogörelse för formgivningsprocessen av den 
möbel som är arbetets huvudsakliga fokus. Denna del består av flera rubriker bland annat program, 
skissarbete och produktion. Slutligen en avslutande fjärde del med kommentarer och reflektioner.
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D E L  I  -  H u r  o c h  v a r f ö r

B A KG RU N D

Att på mitt femte år på utbildningen inredningsarkitektur och möbeldesign, se tillbaka på tidigare 
projekt, arbeten, formulerade tankar och resonemang kan säga väldigt mycket om var jag står idag. 
Att se bakåt formulerar nuet och i förlängningen framtiden. Det jag gjort tidigare ger mig en föra-
ning om vad jag kan komma att göra. När jag läser den programbeskrivning jag skrev för mitt kan-
didatexamens-projekt 2009 är det mycket som fortfarande kan stå för gällande i resonemang kring 
mitt förhållningssätt till rum, arkitektur, möbelformgivning och hela den fysiska kontext som omger 
oss. Att vi till en hög grad påverkas av den plats på vilken vi befinner oss tar jag nu inte bara för tro-
ligt utan känner en stark övertygelse om att så är fallet. Bakgrunden för detta masterexamensprojekt 
är således mina snart fem år här på skolan med allt vad de har innehållit. En tidigare önskan att med 
detta sista projekt försöka få med “allt” som uppenbarats för mig och ett stilla bryderi huruvida det 
skall gå till, är dock reviderat till en visshet om att allt det jag tidigare gjort har format mig och min 
formgivning på ett sådant sätt att det per automatik finns med i det jag nu gör. Jag behöver inte for-
mulera allt jag står för i allt jag gör, för det finns där i egenskap av att det är jag som gör det.

Inför detta projekt skrev jag ett teoretiskt undersökande arbete -Furniture for Being- där jag tog ut-
gångspunkt i resonemang kring att möbler på vissa plan är någonting mitt emellan arkitektur och 
objekt för handen. Storlek och syfte inom dessa tre kategorier var ramen och frågeställningen gällde 
huruvida möbler även kan dela andra egenskaper med arkitektur och ting för handen då de fysiskt 
inramas av dessa. Att vi som “objekt i rörelse” har en stark koppling till det rum i vilken rörelsen 
sker, tar jag inte för långsökt; rummet är vår plats på jorden. Lika med ting för handen vilket avser 
mindre objekt och föremål som i form av redskap verkar likt en förlängning av oss själva. Precis som 
rummet får då dessa, vid bruk, ett högt värde för oss i fråga kring varande och handling.
Rum och ting för handen kan genom detta ha förmågan att påverka vårt sinnestillstånd och ett 
speciellt sådant kan vara eftersökt och önskat vid tillblivelsen av rummen och tingen då det kan 
finnas en förhoppning från arkitekt/formgivare att förmedla en känsla till brukaren.

Min undersökning i texten gick ut på att se om detta möjligen kunde vara ett primärt syfte även vid 
vissa specifika möbelprojekt. 

De resultat och konklusioner uppsatsen genererade, rörde sig i huvudsak kring tanken att möbler 
på många sätt har mer att göra med arkitektur än med objekt för handen. Möbler som ej är i aktivt 
bruk, bidrar till att skapa rummet/arkitekturen. Först vid bruk – och då gäller det endast kroppsre-
laterade möbler så som stolar, pallar, bänkar – kan möbeln jämföras med objekt/verktyg för handen. 
Hur möbeln presenteras och vilken kontext den befinner sig i vid ett brukande påverkar också vår 
uppfattning av den, då det för med sig en rad förväntningar och konnotationer från omgivningen. 
En undran som väcktes under detta arbete var vad det är som sker när en möbel går från att vara 
icke brukad till brukad och på vad sätt man kan påverka den händelsen. Något jag ville söka vidare i 
under det projekt som denna rapport beskriver.

Min egen plats och position i utbildning och skapande har alltså tillsammans med dessa tankar lett 
fram till de ramar inom vilka jag avser förlägga mitt mastersprojekt.
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P RO B L E M F O R M U L E R I N G

Att vi, västerländska-teknikgodtrogna-statusuppdaterande och postmoderna karriärsmänniskor i all 
vår hets och strävan ibland, för att inte säga oftast, har svårt att vara tillfreds i nuet är ingen nyhet. 
Vi har nog rent av svårt att inte önska oss till en annan tid kort eller långt borta. Ofta dröms det om 
ett avlägset tillstånd då “allt” är ordnat så som vi önskar. När huset är byggt och avbetalt, gräsmattan 
är klippt, skjortorna strukna och frysen avfrostad; då ska jag “leva”, då har jag det gott. Slitna uttry-
ck som “inte visste jag att dagarna som rusade förbi var livet” och liknande känns nästan irriterande 
för att de är så korrekta i all sin självklarhet. Ändå jagar många av oss efter ett “sen”.

Till denna rotlöshet kopplas nu inte bara tid: då, sen... utan även plats. Detta ter sig dock, som 
jag ser det, på ett lite annorlunda sätt. Om framtidens “sen” ger oss en vision om ett idealtillstånd 
betyder det att det finns ett nu och ett sen; två tider. I framtidens sen ser vi nog oftast även en plats. 
“Där vill jag vara.”
I tidens nu däremot är vi i tanken ofta på flera olika någon annanstans. På jobbet, i hemmet, på 
dagis, i semesterstugan, i tvättstugan...

Detta skulle kunna sammanställas i:
- Visionen: en tid (sen) en plats (där)
- Nuet: en tid (nu) flera platser (...........)

Även möten med andra människor kan påverka oss på ett för tanken splittrande sätt.
Inte så sällan i vårt samhälle händer det nämligen att vi av tillfälligheter och omständigheter kom-
mer varandra ofrivilligt nära. Att tvingas lyssna på en främlings högst privata mobilsamtal på tunnel-
banan, kan göra att vi, mot vår vilja, dras ut från oss själva och in i en annan människas pseudointi-
ma rum. Under ett seminarium hösten 2010 hörde jag religionspsykologiprofessorn Owe Wikström1  
tala och nämna detta begrepp. Han menade att denna påtvingade intimitet drar oss ut ifrån oss 
själva som en centrifugalkraft och för att kunna stå emot det behöver vi öva vår centripetalkraft som 
istället drar oss inåt. 

Detta tror jag kan ha ett samband med den ouppnåeliga visionen om framtidens idealtillstånd 
nämnd ovan. Nämligen det att för att vara tillfreds i nuet, tror jag att det behövs ett visst mått av 
solitude – självvald ensamhet. Inte på så vis att man nödvändigtvis måste söka sig ut till ödemarken, 
utan mer att skapa och behålla en kontakt med oss själva som inte störs.

Denna förmåga att skapa personliga, mentala platser av trygghet tror jag vi alla har, men just som 
Wikström menar, så måste vi öva oss i att skapa dessa och att vara i dem. Att öva vår centripetal-
kraft.

Bristen på ett tillfreds i nuet kan alltså vara både tids-, plats- och situationsrelaterat. Min problem-
formulering rör sig därför kring frågan: hur skapas känslan av att nu är jag här?

Kan jag med det jag skapar uppmana till detta? Kan en möbel formulera och uttrycka detta?
Att ett rum kan ha en inbyggd stillhet, som, även om inte alla, i alla fall många kan uppleva, tror jag 
mig kunna påstå. En stillhet som inbjuder till ett här och nu. Även vissa föremål kan ha den förmå-
gan, men hur skulle den kunna förmedlas i en möbel? En möbel att vara i.

1 Owe Wikström är professor i Religionspsykologi vid Uppsala Universitet och talade under ett seminarium 
på Nya Slottet, Bjärka Säby 2010-11-06.
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S Y F T E  O C H  M Å L

Jag har för avsikt att formge och tillverka en möbel.
Jag önskar med denna närma mig de uttryck kring stillhet som återfinns i vissa rumsliga kontexter. 
Jag vill försöka formge en sweet spot2  eller en ”centripet”3  i ett här och ett nu.
Mitt mål är att undersöka om en möbel kan verka centripetalt och vara en del av vårt eget intima 
RUM för att på så sätt, häri, kunna verka mot de centrifugala krafterna. En möbel som med sin 
form verkar på detta sätt, kan möjligen även påverka brukandet av den samma i riktning mot ett 
närvarande.

Arbetstitel: Stay where you are!

A R B E T S M E TO D

Jag har valt att inleda mitt projekt teoretiskt. Min tanke är att skriva en text som skall skapa själva 
kontexten inom vilken jag sedan ämnar formge projektets möbel. Texten som i föreliggande rapport 
kallas för DEL II, handlar om min syn på och mitt förhållningssätt till det vi kallar Rum och de 
objekt vi fyller det med. Relationen mellan rummet, objektet och människan påverkar upplevelsen 
av dessa objekt och bör därför inte förringas vid skapandet, brukandet och analyserandet av en 
möbel. Texten kan ses som en fristående text men är dock väsentlig för det efterföljande arbetet med 
formgivning av en möbel. I denna DEL III tar jag mig alltså an ovanstående problemformuleringar 
med hjälp av de metoder och förhållningssätt som texten i DEL II genererar.  

Formgivningsprocessen innehåller även mer konkreta delar så som skiss, funktion och produktion 
etc. 

Slutligen avser jag att i DEL IV göra en analys av de resultat som möbeln tänks ge. 

2 Sweet spot är ett uttryck som används i många olika sammanhang och som beskriver något optimalt. Oftast 
möter man det i ljudtekniska sammanhang och kan då gälla högtalares och mikrofoners placering i musikstu-
dios. Men uttrycket beskriver även var på en golfklubba man helst ska träffa bollen eller hur man bäst gör en 
framgångsrik marknadseffektivisering. Kort sagt: något optimalt.
3 En centripet är ett en motsats till en centrifug. Ordet finns inte med i svenska ordböcker men är ett begrepp 
inom alternativ teknik och beskrivs bäst med något som har en inåtverkande dragningskraft. Denna kraft – 
centripetalkraften – är däremot vedertagen.
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D E L  I I  -  S k a p a n d e t  a v  e n  k o n t e x t

P R E L U D I U M

Grundläggande för följande text är vår relation 
till de ting vi brukar likt en förlängning av oss 
själva. Det gäller små objekt vi använder som 
verktyg för att uträtta ett arbete, en handling; 
och det gäller möbler som med en utformning 
efter den mänskliga kroppen liknar vår motbild 
och vid bruk uppfyller ett behov vi har. Till stor 
grad påverkar de oss i och med vårt beroende av 
dem då de utför något vi inte är kapabla till en-
bart med våra egna fysiska tillgångar. Centrala 
aspekter i föreliggande arbete som jag kommer 
att återkomma till senare; men först något om 
rum.

K A P I T E L  1  – Rum och RUM

Alltid och allestädes detta rum. Denna con-
tainer i ständig förändring innehållandes 
vår rörelse. Jag kan inte undfly det och i 
beskrivningen av min person har det my-
cket att säga. Det lägger sig i och definierar 
mig som människa och mina fysiska ramar. 
Delvis på grund av ett beroende där jag, ett 
objekt i rörelse, enligt Einsteins relativitet-
steori4 , måste ha ett rum för att rörelsen ska 
existera. 

I svenska språket har vi denna klassiska dubbel-
het av ordet Rum. Skillnaden på arkitekturens 
indelning i olika rum uttryckt i lägenhetens 3 
rum och kök, och rum som volym eller rymd. 
Båda dessa har dock, i mitt tycke, en viss dis-
tans till människan över sig, då de beskriver en 
statiskhet. Det rum jag söker beskriva i följande 
text är istället ett dynamiskt rum. Låt oss kalla 
det RUM. Istället för det byggda rummets fixa 
ramar som jag träder in i och relaterar till, utgår 
RUMMET från mig. 

RUMMET skulle kunna beskrivas som den del 
av det fysiska rummet som jag med mina sin-
nen kan ”känna av”. Den rymd som begränsas 
av längden på mina sinnens känselspröt. RUM-
MET är vår utsträckning i rummet. Detta är 
ingalunda tankar som jag är ensam om att ha. 
Många med mig känner igen sig i upplevelsen 
och har försökt beskriva känslan av ett om-
kringslutande rum där gränserna förändras 
också med känslor och sociala situationer. En 
reell upplevelse som är svår att sätta ord på. I 
boken Jag och Du (1923), beskriver Martin Bu-
ber skillnaden på ett ”Jag-Du förhållande” till 
omvärlden och ett ”Jag-Det förhållande”, tankar 
som jag finner ha stor relevans även i fråga om 
vårt förhållande till de olika definitionerna av 
begreppet Rum. De fysiska kontexternas rum 
gränsar ju nämligen till varandra så som något 
gränsar till något och skulle på så vis vara en del 
av vad Buber kallar för ”Det-världens rike”.

Människolivet består inte endast av det område 
där de transitiva verben gäller. Det består inte en-
dast av det slags verksamhet som har ett något till 
föremål. Jag iakttar något. Jag förnimmer något. 
Jag har en föreställning av något. Jag vill något. 
Jag känner något. Jag tänker något. Mänskligt liv 
består inte bara av allt detta och sådant som är 
att jämställa därmed. Allt detta och det som är 
att jämställa därmed utgör tillsammans grunden 
för Det-världens rike. Men Du-världens rike har 
en annan grund. 
Den som säger Du har inte ett något till föremål. 
Ty där något finns, finns också något annat. Varje 
Det gränsar till andra Det; Det finns bara däri-
genom, att det gränsar till andra. Men där Du 
uttalas, finns inte ett något. Du gränsar inte. Den 
som säger Du har inte ett något, har ingenting. 
Men han står i relationen.5

4 ”En händelse är något som sker i en viss punkt i rummet vid en viss tidpunkt.” 
Nationalencyklopedin nr 15. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1994, s. 485.
5 Buber, Martin: ”Jag och Du” i Roy Andersson, Kalle Boman & István Borbás (red.) Lyckad nedfrysning av 
herr Moro Stockholm: Stockholms läns landstings kultur- och utbildningsnämnd, 1992, s. 312.
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Om rummet tillhör ”Det-världens rike” så 
tänker jag att RUMMET skulle kunna ha sin 
hemvist i ”Du-världens rike”. Buber fortsätter: 

Man säger, att människan lär känna sin värld. 
Vad betyder det? Människan far över tingens 
yta och lär känna dem. Hon hämtar från dem 
en kunskap om deras beskaffenhet, en erfarenhet. 
Hon lär känna hurudana tingen är. Men erfaren-
heter ensamma för icke världen till människan. 
Ty de för till henne endast en värld som består av 
Det och Det och Det, av Honom och Honom och 
Henne och Henne och Det. Jag lär känna något. 
…
Den som lär känna har ingen del i världen. Er-
farenheten finns ju ”i honom” och inte mellan 
honom och världen. Världen har ingen del i er-
farenheten. Den låter sig erfaras, men det angår 
den inte, ty den bidrar inte därtill och ingenting 
vederfares den därvid. Världen som erfarenhet 
tillhör grundordet Jag-Det. Grundordet Jag-Du 
skapar relationens värld. 6

Dessa tankar rör alltså också vårt förhållande 
till rummet/RUMMET enligt de begrepps-
beskrivningar nämnda ovan. Rummet ingår i 
världen som en erfarenhet medan RUMMET 
har med relationen att göra. Vi erfar rummet 
men har en relation till vårt RUM. Vad arkitek-
tur är, är alltså inte mer än skal och rum, som 
står och väntar på att helt eller delvis bli uppfyll-
da av människor och deras medföljande RUM. 
Ibland sammanfaller rummet och RUMMET, 
som när jag befinner mig i ett mindre, trångt 
utrymme utan fönster. Då har rum och RUM 
samma ramar. De är dock inte detsamma! Mitt 
RUM kan alltså uppta hela eller delar av flera 
rum som ligger i anslutning till varandra. Dessa 
något som gränsar till andra något. Men när jag 
går tar jag RUMMET med mig och lämnar 
rummet kvar. 

Ett annat sätt att tala om begreppet Rum åter-
finns hos Roy Andersson i hans bok Vår tids 
rädsla för allvar (2009) där han talar om den 
komplexa bilden. Ett resonemang om bildska-
pande med utgångspunkt i fotomontaget där 
flera bilder tillsammans förmedlar ett budskap. 
Vad den komplexa bilden gör är att i stället 
för att göra ett bildmontage med flera bilder, 
så låter man hela budskapet finnas i en och 
samma bild. På detta vis menar författaren att 
det ”mycket bättre sätter igång åskådarens kän-
sloliv och intellekt”7 då det ”lämnar frihet åt 
åskådaren att själv bestämma vad som är viktigt 
i bilden”8. Andersson menar att den komplexa 
bilden på grund av detta är överlägsen och ”kan 
inte se någon anledning att skildra någonting 
i flera bilder om man kan göra det i en”9. Det 
filmspråk och den relation människa och rum 
har till varandra i Roy Anderssons framförallt 
senare filmer10, är uppbyggt just utifrån den 
komplexa bilden. Rummet och människan talar 
om samma sak vilket gör att rummet inte bara 
är bakgrund och omgivning. Det är lika viktigt 
i beskrivningen av människan som människan 
själv. Enligt ovanstående resonemang om rum 
och RUM tänker jag därför att det filmskapa-
ren med den komplexa bilden gör, skulle kun-
na översättas med att rummet och RUMMET 
blandas i en och samma bild. En visualisering 
av människans RUM, uttryckt med ett i bilden 
fysiskt rum. Rummet blir på detta sätt som ett 
porträtt av människan det talar om. Rummet i 
bilden, är människan och hennes RUM. 

Nu arbetar jag inte med fiktiva rumsligheter 
på film och i bild utan med verkliga sådana för 
människan och hennes aktiviteter. Men tanken 
på den komplexa bilden av rummet så som en 
blandning av rum och RUM, kan vara ett rele-
vant förhållningssätt även vid detta arbete som 
därför kan ha mycket att lära härifrån. Att ha 
en tänkt brukares RUM med i beräkningen vid 
skapandet av rum. Att rummet påverkar RUM-
MET som påverkar oss.

6 Buber 1992, s. 312-314.
7 Andersson, Roy: Vår tids rädsla för allvar. Stockholm: Studio 24 Distribution, 2009, s. 37.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Se exempelvis Sånger från andra våningen (2000) och Du levande (2007).
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K A P I T E L  2  – Rum, RUM och människa

”Av egen erfarenhet vet vi, att det som för-
vandlar ett godtyckligt ”ställe” till en be-
tydelsefull ”plats” utgörs av händelsen – det 
som uppfattas som en plats behöver inte 
utgöras av mer än en korspunkt i tiden och 
rummet. Upplevelse av korrespondenser ska-
par en plats som är identisk med upplevelsen 
av mening, en mening som ytterst beror på 
medvetandets förmåga att upprätta intrikata 
samband. Förmågan att utvidga känslan av 
tilltal och hemhörighet – att kunna ”finna 
sin plats” i en kaotisk tillvaro, utan andra 
fästpunkter än de man själv förmår framkalla 
– är likaså tecken på medvetandets förmåga 
att omskapa sin identitet.”11 

Citatet är hämtat från Catharina Gabriels-
sons avhandling Att göra skillnad – Det offen-
tliga rummet som medium för konst, arkitektur 
och politiska föreställningar. Den händelse som 
nämns, är alltså en upplevelse av mening på ett 
”ställe” som därmed förvandlas till en ”plats”. 
Gabrielsson lyfter i sin avhandling in den sven-
ske socialpsykologen Johan Asplund och skriver 
att ”Utifrån Asplunds socialpsykologiska pers-
pektiv är platsen således inte ett objekt, inte en 
ram eller en lokalitet, utan en psykologisk er-
farenhet: en upplevelse av en kommunicerande 
närvaro”12. 
Detta skulle kunna omskrivas med att det som 
sker, är att erfarenheten av rummet får en me-
ning för oss när det uppfylls av vårt RUM. 
Det sker något när RUMMET – som jag har 
en relation till – möter rummet, som jag bara 
kan erfara. Om mötet är meningsskapande 
förvandlar det stället som mötet sker på till en 
plats. Stället är för mig likgiltigt, platsen har en 
mening. 

Miljön är alltså rummet och individen är jag 
med mitt RUM. Det sker något när RUM-
MET, som jag har en relation till, möter rum-
met, som jag bara kan erfara, på ett sätt som 
är meningsskapande. Då förvandlas stället till 
plats. En plats är alltså ett rum i mening volym, 
rymd, som uppfylls av RUMMET på ett sätt 
som ger mening. Huruvida mötet har poten-
tial att vara meningsskapande beror dock på vår 
förmåga att ta denna mening till oss. Detta sker 
med individens förmåga att kunna ”finna sin 
plats”, att kunna vara tillfreds i nuet möjligen. 
Förmågan till omvandling från ställe till plats 
ligger alltså inte bara i rummets egenskaper 
utan också i individens förmåga. Därför är det 
ett ömsesidigt samspel mellan miljö och indi-
vid. 

11 Gabrielsson, Catharina: Att göra skillnad. Stockholm: Axl Books, 2006, s. 206.
12 Ibid. s. 200-201.
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K A P I T E L  3  – Rum, RUM, människa och 
möbel

Så händer det ibland att våra RUM förenas. I 
ett nära möte med en annan människa möts 
även våra RUM. Detta dynamiska RUM som 
kan ha både fysiska och ickefysiska ramar 
blir till ett intimt RUM. En annan människa 
som kan befinna sig i både det omgivande 
rummet och mitt RUM, träder in i mitt in-
tima RUM och jag i dennas. 
Alla möten med människor sker dock inte 
i det intima RUMMET. Beroende på om 
mötet sker med ett erfarenhetsgenererande 
Jag-Det förhållande eller med ett relations-
skapande Jag-Du. För det är endast i rela-
tionen Jag-Du som vi bjuds in i varandras 
intima RUM. 

Arkitekturens rum, som är en del av en byg-
gnad, består givetvis av golv, väggar och tak, 
men också lösa föremål och objekt är en del av 
detta rum, denna vår fysiska kontext. Speciellt 
intressant i detta sammanhang finner jag det 
vara med de objekt som direkt relaterar till den 
mänskliga kroppen – föremål som verkar likt 
en förlängning av oss själva och som därmed 
även kan bli objekt i vårt intima RUM. För 
något sker med ett ting, ett objekt, när det går 
från passivitet till bruk. Från att ha varit ett 
stumt föremål ges det en konkret mening. Det 
får en uppgift. Detta gäller dels mindre objekt 
som vi brukar som verktyg, men tydligast för-
vandling är det i mitt tycke med möbler och 
då specifikt sittmöbler. Detta är objekt som ut-
trycker vår egen motbild, vårt behov och som 
nästan blir en del av oss själva när vi tar dem i 
bruk. En möbel, anpassad för människokrop-
pen, tar steget, från att vara en del av arkitek-
turen/rummet när här inte finns någon rörelse, 
in i RUMMET när vi relaterar till det och till 
sist in i vårt intima RUM när vi brukar möbeln 
och den blir en förlängning av oss själva. I och 
med bruket bjuder vi nämligen in detta objekt 
till vårt intima RUM då vi låter det uppfylla ett 
kroppsligt behov. Jag behöver sitta och stolen 
låter mig göra det. Behovet som uppfylls skapar 
en relation till det som uppfyller det. 

Nu kan en möbel aldrig vara något annat än ett 
ting och kan därav inte generera en DU-relation 
till sin brukare. Men i och med att den tillåts 
möblera vårt intima RUM har den en potential 
att påverka oss i vår relation till omgivning och 
människor, då den kommer att vara närvarande 
i dessa möten. Möbeln har även blivit en del av 
den komplexa bilden då den är både en del av 
rummet, RUMMET och till och med det in-
tima RUMMET och har på så vis stor betydelse 
i beskrivningen och uppfattningen av en män-
niska.
Av detta kommer att, vid ett möte med en 
sittande människa, där mötet sker med en ”Jag-
Du relation” i det intima RUMMET, spelar 
sittmöbeln en stor roll i intrycket av den män-
niskan och kan inte borträknas.

En annan för sammanhanget viktig aspekt är 
om mötet med själva möbeln kan ske på ett 
meningsskapande sätt. Som nämndes i kapi-
tel 2 kan ett ställe omvandlas till en plats vid 
upplevelsen av mening och precis som en del 
konst öppnar upp för personliga tolkningar och 
därmed även personliga relationer till konstver-
ket, tror jag att även möbler kan verka menin-
gsskapande om de bjuder betraktaren att skapa 
en egen tolkning av möbeln och därmed även 
en relation till densamma. Genom att erbjuda 
betraktaren/brukaren möjlighet till en egen 
tolkning av möbeln, bjuds även möjligheten till 
meningsskapande. På detta vis kan alltså mö-
beln vara ett verktyg i transformationen från 
ställe till plats vilket även kan vara en viktig 
komponent i upplevelsen av att i stunden och 
på platsen känna sig närvarande. 



J O N A S  WA L L I N D E R  - Rapport - Masterexamensprojekt - Konstfack 2011 - Stay where you are. - 13 -

K A P I T E L  4  – Rum, RUM, människa, 
möbel och metod

Som en inflikning eller parentes vill jag här 
också kort nämna ett mer tekniskt förlopp av 
en möbels övergång från passivitet till bruk, 
något som kan ses som ett skeende i olika 
steg där varje del har olika roll. Detta är en 
process som sker parallellt med möbelns 
förflyttning mellan rum, RUM och intimt 
RUM. Ett förlopp som ger förutsättningarna 
för att denna förflyttning skall kunna ske 
och genom att påverka dessa olika steg, kan 
också upplevelsen av det som sker i förflytt-
ningen mellan de olika Rummen påverkas.

Att bruka en möbel är en aktivitet i flera stadier. 
Nedan beskrivs dock inte en process som med-
vetet gås igenom inför varje bruk av en möbel 
utan är en bild av något som vi mer eller mindre 
medvetet förhåller oss till och som här beskrivs 
som en isolerad händelse fri från många av om-
givningens intryck. Beskrivningen är på så vis 
till viss grad fiktiv men kan ändå i detta saman-
hang visa på aspekter som till stor del påverkar 
oss i vårt brukande av en möbel.

Vårt första intryck av en möbel sker i ett be-
traktande där kontexten påverkar och skapar 
förväntningar. Är möbeln placerad i exempel-
vis en gallerikontext kan detta ge känslan av 
ett förhöjt värde där kontexten också kan tala 
om en förmodad reaktion på grund av denna. 
Objektet betraktas också i detta steg ur flera as-
pekter samtidigt så som historisk, estetisk, per-
sonlig, funktionell, etc. I betraktandet skapas 
ramen för vår upplevelse.

Nästa steg är närmandet. Här sker en mer kän-
slomässig upplevelse där möjligheten till egna 
tolkningar av objektet kan erbjudas. Om ett 
eventuellt budskap är känt påverkar det detta 
steg där betraktaren/brukaren även kan läsa 
samman de olika delarna i möbeln till en hel-
het. Här finns således även plats för den in-
tellektuella tanken.

Tredje fasen är själva brukandet. Här möts in-
tellekt och känsloliv. Möbeln möter ett behov 
och skapar en relation till sin brukare. 

Tolkningarna från betraktande och närmande 
möter upplevelsen av det taktila. Mötet kan 
vara meningsskapande vilket kan leda till upp-
komsten av en plats vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för en känsla av närvarande.

Sista delen är lämnandet av möbeln. Nu bleknar 
motiv och förebilder och objektets egen histo-
ria börjar. Centralt är minnet av brukandet där 
känsla och intellekt möts. Det förväntade och 
det upplevda.

P O S T L U D I U M

- En möbel är något mitt emellan arkitektur 
och ting för handen i den bemärkelsen att den 
kan gå från att vara en del av det ena till att ha 
likheter med det andra i fråga om relationen till 
sin brukare. 
- En möbel kan genomgå en förvandling i och 
med en övergång från passivitet till bruk och 
därmed också från Det-världens rike till DU-
världens; från erfarande till relation.
- Denna händelse kan förvandla ett ställe till en 
plats om förvandlingen genererar en upplevelse 
av mening. 
- Mening kan upplevas när möbeln uppfyller 
vårt behov och blir likt en förlängning av oss 
själva. Omvandlingen är alltså beroende inte 
bara av miljön utan även av individen.
- Rummet möter RUMMET då möbeln blir 
en del av den komplexa bilden: rum, RUM och 
intimt RUM.
- En möbel kan därmed påverka också vår bild 
och upplevelse av en annan människa som vi 
möter i ett intimt RUM. 
- Verktyget för att påverka i en möbels förflytt-
ning mellan de olika Rumsbegreppen, är de 
olika stegen i brukandet av en möbel. 

Rummet kan jag aldrig fly undan, RUMMET 
är min utsträckning i det och möten som sker 
i det intima RUMMET påverkas av alla delar 
som finns däri. Även de möten som sker med 
mig själv…
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D E L  I I I  -  F o r m g i v n i n g e n  a v  e n  s i t t m ö b e l

I N L E D N I N G

Med en kontextagerande text som utgångspunkt påbörjas så en formgivningsprocess som till en bör-
jan antar formen av ett letande. Ett letande efter formmässiga uttryck som på något vis kan respon-
dera på kontentan av texten Skapandet av en kontext.  För att kunna ha dessa tankar och resonemang 
närvarande har jag, förutom att frekvent återgå till hela texten, för mig själv även skapat en slags 
brief eller program. Detta program skiljer sig möjligen något från ett mer traditionellt möbelform-
givningsprogram då det inte innehåller en del av de viktiga delarna kring exempelvis målgrupp, 
serieproduktionseffektivitet och ekonomi. Istället har programmet, precis som texten det bygger på, 
fokus på möbelns relation till rum/RUM och övergången mellan passivitet och brukande. Program-
met har således en ton av subjektivitet då de olika stegen i brukandet av en möbel, till stor grad rör 
känslor och upplevelser. Inte desto mindre har detta program spelat stor roll i hur möbelns slutliga 
form har kommit att te sig, då det är dessa olika steg som jag har utgått ifrån och som formen byg-
ger på. Syftet med programmet är därför att, i ett annat format än ursprungstexten, använda de 
olika stegen i möbelns övergång från ickebruk till bruk som ett verktyg till att ta mig an projektets 
problemformulering, syfte och mål. (se sid. 7-8)

P RO G R A M

Objekt: Sittmöbel

Praktisk funktion: Sittande

Omfattning: En möbel för en (1) person eller för två (2) personer.

Sökt relation och reaktion mellan betraktare/brukare och möbel i fyra olika steg enligt 
beskrivning i DEL II: 
1. Betraktande
Här har jag för avsikt att ge betraktaren en möjlighet till ett igenkännande. Jag vill inte tvinga på 
något påstående utan snarare försöka visa på en form som känns stilla och självklar där allt hänvisar 
till allt. Jag önskar att objektet, som betraktas ur flera aspekter samtidigt, ska ha en formmässig 
integritet; detta för att något minska beroendet av det omgivande rummets karaktär. Istället kan 
möbeln själv vara bärare av största delen av aktuella intryck. 

2. Närmande
I närmandet önskar jag visa på en medvetet något försvårad form som en utveckling av den från för-
ra steget självklara. Detta för att försöka ge betraktaren dels en känslomässig upplevelse men också 
för att stimulera den intellektuella tanken. Fortfarande är det dock viktigt att erbjuda betraktaren att 
göra egna tolkningar då detta är en förutsättning för att en relation till möbeln ska kunna uppstå. 
I detta steg behandlas också det personliga behov som möbeln uttrycker kunna tillgodose, nämligen 
sittandet. Med en mot brukaren öppen och inbjudande form kan rentav behovet av att sitta skapas, 
om det inte redan fanns där innan, eller möjligen i alla fall förstärkas. 
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3. Bruk
Här möter intellektet känslolivet i och med en form som i närmandet varit öppen men som nu istäl-
let omsluter brukaren. Samtidigt utmanas han eller hon att aktivt relatera till möbelns olika delar.

4. Lämnande
I lämnandet vill jag att brukaren ska få med sig en liten känsla av oförsoning genom att han eller hon 
inte blir helt färdig med möbeln. Inte som en negativ känsla, utan snarare på det sätt att något har 
berört och nu stannar kvar i medvetandet. Av detta tänker jag att mötet med möbeln kan bli till ett 
möte man vill återkomma till. 

Syfte/mål: Att med en möbel försöka skapa en ”centripet” genom att flera aspekter av närvarande 
uppfylls. Först genom en beröring av både känslor och intellekt i betraktandet av form. Med 
utrymme för egna tolkningar kan möbeln i detta agera platsskapande. För det andra uppfylls sam-
tidigt ett fysiskt behov, nämligen det att sitta och genom detta skapas en relation till objektet som 
uppfyller det. Vidare i själva sittandet har möbeln en form likt en motbild av sin brukare och verkar 
på detta vis omslutande. Tillsammans verkar alla delar och moment i brukandet för att brukaren för 
en stund tänks uppleva ett närvarande sprunget ur ett platsskapande i ett här och nu. 

Brukare: Något skiljer sig de fyra ”stegen” ovan om flera personer brukar möbeln samtidigt vilket 
kan vara fallet i en möbel för två personer. I mångt och mycket är upplevelserna desamma med 
skillnaden att man i brukandet även relaterar till en annan människa. Detta är en viktig aspekt då 
brukarna påverkar varandras upplevelser av möbeln samtidigt som möbeln kan påverka mötet mel-
lan brukarna. Här är det svårt att ställa upp önskade upplevelser av brukandet då mötet mellan de 
olika brukarna sinsemellan är omöjligt att planera för. Vad som kan tas i beaktning är dock möbelns 
roll i det hela där jag vill försöka formge möbeln på ett sådant sätt att mötet mellan brukare och 
möbel kan ske på ett individuellt plan även om två personer brukar möbeln samtidigt. 
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S K I S S A R B E T E

Med gällande tankar och resonemang närvarande, började jag så att fritt skissa på både övergripande 
form och detaljer. Skissandet var inledningsvis till stor grad intuitivt och helhetsform, detaljer, tek-
niker och material varvades om vart annat. Då och då har jag gått tillbaka i högen med skisser för 
att försöka hitta delar som samverkar med varandra. Nedan följer ett urval av avgörande skisser som 
lett fram till möbelns formgivning tillsammans med kommentarer. Skisserna är inte i kronologisk 
ordning utan snarare i en försökt pedagogisk. 

1: Det går att möta andra människor med en ”Det-relation”. 
2: Det går också att mötas med en ”Du-relation” och på så vis bjudas in i varandras intima RUM.

3: En möbel som möblerar detta intima RUM kan ha stor inverkan på detta möte. 
4: Jag ville därför göra en möbel både för en brukare men också för två.

5: En möbel för sittande…  
6: ...som tydligt talar om att det är det den är.
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7: En möbel som kan övergå från att vara en del av det omgivande rummet…
8: ...till att även vara en del av RUMMET;
9: en omslutande möbel. 

10: Möbelns olika riktningar är väsentliga i förhållandet till det rum som den är en ofrånkomlig 
      del av. 
11: Varje detalj säger något om helheten…
12: ...och allt relaterar till allt.  

13: Möbeln bör ha en egen rörelse som man kan följa. 

14: En rörelse där man kan ana ett ursprung och en utveckling.
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15: För att illustrera det riktningslösa som tillika har alla riktningar, valde jag tidigt sfärens form.  
16: Ett klot är både tillslutande,
17: och uppöppnande. 

18: Det kan vara bärande…
19: …eller buret.
20: Omslutet…
21: …eller friställt. 

22: Med två klot skapas också en relation dem emellan likt tillståndet med två brukare. 
23: De kan sträva bortåt…
24: …eller samverka.

25: Jag ville att de både skulle visa på en rörelse inåt samtidigt utåt; på samma gång de centrifugeras 
      ut, centripeteras de in.
26: Ett spel och ett samspel.
27: Där möbeln likt RUMMET är på väg.
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F O R M

Framme vid formgivandet av den slutliga formen har jag så många aspekter att ta hänsyn till då jag 
vill skapa en komplex möbel som på samma gång tänks vara stilla och i rörelse. En rörelse utåt för 
att beskriva möbelns tillhörighet med rummet och en rörelse inåt för att ”hålla ihop” brukaren. I 
skissandet har jag funnit de formens verktyg jag sökt för att kunna sätta samman projektets möbel 
och de olika delarna kan nu få fysisk form. Via ett antal skalmodeller, 3D-renderingar, teknikprover 
och mock-ups har jag nått fram till möbelns olika beståndsdelar som i detta avsnitt presenteras var 
för sig. Delarna beskrivs utifrån form, konstruktion, material och symbolisk innebörd. Möbeln som 
helhet och dess förhållande till programmets fyra olika steg i brukandet av en möbel samt arbetets 
problemformulering, syfte och mål diskuteras dock först senare i DEL IV.

Topp- och frontvy av rygg och sits. Principskiss. Obs. rak uppställning.

Sits och rygg
För att möbeln skall kunna uttrycka en öppen-
het vid betraktandet och ett omslutande vid 
brukandet har jag valt att ha en välvd rygg som 
lutar något bakåt. På detta sätt möter möbeln 
sin brukare och ”ser henne i ansiktet” istället för 
i magtrakten vilket är fallet med många möbler 
som har en mer upprätt rygg. Sitsens form i sin 
tur är en sammansättning av två olika ellipser där 
den bakre kurvan följer ryggskivans form medan 
den främre är något trubbigare. Min tanke är att 
genom detta skapa en något tydligare uppdelning 
i två sittplatser som båda riktas in mot möbelns 
mitt. Både rygg och sits är sedan stoppade och 
tapetserade med ett möbeltyg i 100 % lin där 
jag, i linnets taktilitet och naturlighet, upplever 
en stor omsorg om brukaren, vilket är särskilt 
viktigt på de ytor som närmast möter kroppen. 
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Klot
Som jag nämnt förut valde jag tidigt att ge klotets form en viktig roll i möbeln. Klotet som på 
samma gång innehåller alla riktningar och ingen riktning. Ett klot är, i och med sin slutenhet, till 
sin form stilla i sig själv. Samtidigt innehåller och utstrålar det en rörelse då ett klot gärna vill vara 
på väg. Dessa egenskaper av att på samma gång vara både det ena och det andra; alla riktningar/
ingen riktning, stilla och i rörelse, gör att klotet på många sätt fångar den essens jag sökt beskriva 
i mitt projekt. Att placera klotet ute på kanten i möbeln var därför viktigt då det på så vis kan tala 
om möbelns möte med det omgivande rummet, vilket inte hade varit lika verksamt om placerin-
gen istället varit exempelvis under sitsen. För att ytterligare visa på klotets flerriktade rörelse både 
utåt och inåt, är det kopplat till något som skulle kunna liknas vid en omloppsbana. Med en tänkt 
rörelse runt möbeln, omsluter klotet möbel och brukare. Vidare har en sådan här roterande rörelse 
en centrifugal kraft som vill slunga, i det här fallet klotet, utåt och bortåt. För att samtidigt visa på 
den centripetala kraft som verkar inåt, är kloten omslutna i en korgliknande konstruktion som kan 
tänkas ge en motsatt rotationsriktning. 
Då möbeln är skapad för två brukare, finns det också i möbeln två klot. Dock är dessa inte place-
rade enligt någon spegelsymmetri av den anledningen att de bägge tänkta brukarna, tänks kunna få 
varsin individuell upplevelse av möbeln och inte en kollektiv vilket vore fallet om möbeln vore helt 
symmetrisk. Som kloten är placerade nu kan den ene brukaren, genom handpåläggning, fysiskt re-
laterar till det ena klotet men inte till det andra. Lika för den andre brukaren fast med motsatt klot. 
Kloten är tillverkade i stålplåt som i kontrast till sittytans värme har en kall yta. Kloten har en dia-
meter på 500mm vilket är en naturlig höjd att lägga handen på vid en sittning på ca 450mm vilket 
är sitsens höjd i framkant.

Toppvy. Principskiss.
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Stag, korg och rail
Som en sammanbindande länk hålls möbelns olika delar ihop av bockade stålrör. Dessa är kon-
struktionsmässigt väsentliga men spelar även formmässigt en viktig roll. Eftersom kloten till sin 
form är “perfekta”, ville jag inte till dessa behöva göra diverse tillägg i form av exempelvis någon 
slags kopplingsanordning. Inte heller ville jag i kloten göra något ingrepp som innebar någon form 
av håltagning. Rören löper därför runt kloten och omsluter dem som en hand, samtidigt som de 
bildar den korg som hindrar kloten från att ”centrifugeras bort”. Rören formar också den ”rail” som 
symboliserar den omloppsbana kloten tänks röra sig kring och formar det stöd som kopplar sam-
man sits och rygg. För att hålla ihop formgivningen även in i detaljerna och för att på så vis låta ”allt 
hänvisa till allt”, har alla stag en organisk form och följer de radier och former som kan härledas från 
möbelns stora och övergripande former. 

Frontvy. Principskiss.
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P RO D U K T I O N

Så långt det har varit möjligt har jag tillverkat denna möbel i verkstäderna på Konstfack. Även om 
de flesta formbeslut tas på ritbordet, får många detaljer klarhet när en möbel, i fullskala och i rätt 
material, kan byggas upp och ges fysisk form. Lärorikt är det också att möta materialens verklighet 
och känna den vilja ett material kan ha att vara på ett särskilt sätt eller att hålla sig i en viss form. 

Nedan ges en kort beskrivning på tillverkningen av möbelns olika delar. 

Ryggen tillverkas i grunden av 6 stycken 4mm björkplywoodskivor. Skivorna limmas ihop tre och 
tre och formpressas sedan i vakuumpåse. Björkskivorna är av en något bättre kvalitet än exempelvis 
furu då de har en jämn ytstruktur som lämpar sig väl för målning. Även sitsen tillverkas av björk-
plywood, dock av en tjockare dimension. Med hjälp av en mall får sedan rygg och sits sin profil 
utfrästa. Vidare sker stoppning och tapetsering i flera lager med skum i botten täckt av vadd och 
undertyg. I sitsen används ett relativt hårt 40mm skum medan ryggskummet är något mjukare. 
Slutligen kläs rygg och sits med ett möbeltyg i lin som skjuts fast på baksidan. 
Rygg och sits består alltså, efter limning, av två skivor vardera där den främre/övre kläs medan den 
bakre/undre täckmålas och monteras för att dölja tapetseringens infästningar.

Materialprov. Lintyg.Tapetsering.

Formpressning i vakuumpåse.
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Rörkonstruktionerna tillverkas av 19mm stålrör med 2mm gods. Samtliga delar kallbockas och 
valsas innan de svetsas och slipas. Rör lämpar sig här bättre till konstruktion än massiv rundstång då 
krafterna vid belastning inte kan gå genom materialet. I stället måste de gå runt röret och delas på så 
vis upp i flera mindre krafter vilket gör röret starkare än stången. 

Kallbockning av rör. 

500 mm stålklot.

Svetsmall. Undersida sits.Valsning av rör.

Kloten är den del av möbeln som jag själv inte kunnat tillverka 
utan är något jag har fått införskaffa. En tunn stålplåt trycksvarvas 
till två skålar som sedan sammansvetsas längs “ekvatorn”. Tack vare 
att klotet är en väldigt stark form, enligt samma princip som röret, 
kan plåtdimensionen hållas nere till 0.5 mm vilket gör att klotens 
vikt och således även materialåtgång också blir förhållandevis liten. 

Slutligen pulverlackas klot och samtliga rördelar. 
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D E L  I V  -  Va d  h ä n d e ( r ) ?

S A M M A N FAT T N I N G

Jag har i detta mitt examensprojekt försökt beskriva min syn på, mitt förhållningssätt till och min 
vision om hur mötet med en möbel och den kontext den är en del av skulle kunna te sig. Via en 
analys av begreppet Rum, till formgivandet av en möbel, har jag sökt ledtrådar, spår och svar på 
rapportens inledande frågeställningar och syfte:

- “Min problemformulering rör sig därför kring frågan: hur skapas känslan av att nu är jag  
 här?”

-  “Mitt mål är att undersöka om en möbel kan verka centripetalt och vara en del av vårt eget  
 intima RUM för att på så sätt, häri, kunna verka mot de centrifugala krafterna.“

D I S K U S S I O N

Det redskap som jag i huvudsak kommit att använda mig av i detta arbete för att försöka finna svar 
på mina frågor är de fyra stegen i brukandet av en möbel: betraktande, närmande, brukande och 
lämnande. I dessa steg sammanfattas mycket av de tankar jag har om vad en möbel är och vilket 
förhållande en brukare kan ha till sin möbel. 
I det program jag skrev i inledningen av DEL III – Formgivningen av en sittmöbel, beskrivs de egen-
skaper som jag eftersökt i den möbel jag nu har kommit att formge. 

 Betraktande  - Jag ville skapa ett igenkännande och ge möbeln en formmässig integritet. 
 Närmande  - Jag ville visa på en något försvårad form.
 Brukande - Jag ville omsluta brukaren.
 Lämnande - Jag ville att brukaren skulle lämna med en liten känsla av oförsoning. 

Jag har skapat en möbel och det är dessa tankar kring brukandet som har gjort att den blivit vad den 
är. Snart bleknar dock förebilder och motiv och möbelns egen historia börjar. Varje brukare/betrak-
tare kommer att möta den med sina referensramar. Mina egna tankar och den analys jag själv kan 
göra av denna sittmmöbel - som jag valt att kalla för avabäck13 - är dock av den karaktären att det är 
en möbel som möter sin brukare. Det är också en möbel som uttrycker tydliga formmässiga rörelser 
samtidigt som den genom en stadig kontakt med underlaget landar i rummet. 
Genom ett formspråk där detaljer och dess riktningar hänvisar till den större formen och rörelsen, 
känner jag också att möbeln har nått den formmässiga integritet som kan bidra till skapandet av en 
omhändertagen plats. Kanske rent av en sweet spot. 

13 Namnet avabäck är hämtat ur några av den svenske författaren Torgny Lindgrens romaner som i huvudsak 
utspelar sig i västerbottens inland. I dessa berättelser är avabäck en plats där livet självt fyller den centripetala 
funktion jag här velat ge min möbel. 
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Huruvida en möbel kan verka centripetalt och bidra till en känsla av att “nu är jag här”, är dock 
väldigt svårt att komma fram med ett facit till. Kanske kan den göra det för någon, kanske för flera; 
även om det inte är många som skulle uttrycka:
- Åh vilken centripetal möbel!

Men jag tror på det här - att möbler, som i och  med sin likhet med arkitektur är en del av de sköna 
konsterna, har mycket att ge oss i fråga om välbefinnande och som med en möblering i vårt intima 
RUM, kan hjälpa oss till ett närvarande.

Slutligen vill jag också nämna att det här projektet inte handlar om att helt stänga av de rörelser som
drar oss utåt. Det är alltså inte fråga om någon slags isolering från omvärlden, utan det handlar om 
att kompensera kraften utåt med det som kan dra oss inåt. Sådant som kan hålla oss kvar i oss själva.

Begreppet Stay where you are, betyder just detta. Att rörelserna på sätt och vis, åtminstone för en 
stund, kan ta ut varandra.

Dock hänger det inte bara på miljön utan också på individen. Vilket betyder att ju mer som drar oss 
bortåt och utåt - ju mer måste vi öva vår centripetalkraft. 

AV S L U T N I N G

De första tankarna till detta projekt hade jag hösten 2010 strax efter ett seminarium av Owe Wik-
ström på Nya Slottet i Bjärka Säby. Han hade just talat om vikten av att öva sin centripetalkraft. 
Jag hade aldrig hört begreppet innan, men förstod att detta inte bara var något jag ville arbeta med 
i mitt sista projekt i skolan, utan att det också rörde vid ett förhållningssätt jag både har haft och 
fortfarande har i mitt skapande och i min formgivning; en önskan om att försöka skapa och visa på 
mentala skyddsräcken. Den stillhet jag inledningsvis talade om, som kan återfinnas i vissa rums-
ligheter och som också varit ett led i detta projekt, är inte en vakuumliknande stillhet helt fri från 
verksamhet och rörelse, utan det är ett komplext tillstånd där stillheten finns i rörelsen. Satta i en 
omloppsbana riskerar vi att slungas utåt och bortåt, men med en motverkande inåtriktad kraft som 
håller oss kvar, kan vi bli stilla - i rörelsen.

TA C K

Jag vill här rikta ett stort tack till de handledare, studiekamrater och sponsorer som på olika sätt 
bidragit till detta arbete.

STAFFAN LINDBLAD TAPETSERARVERKSTAD

Alströmergatan 37, 112 47 Stockholm

tel: 070-640 54 73, 08-652 90 25

info@sltapetserare.se  www.sltapetserare.se
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