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Förord
____________________________________________________________________________

Dagens samhälle är i ständig förändring och komplex i sin natur. Många av 
oss arbetar i mer upplösta arbetsstrukturer. Gränserna mellan privatlivet 
och arbetslivet håller på att suddas ut. Behovet av utveckling har lett till 
att allt fler har kreativiteten som sitt främsta arbetsredskap. Vi står inför 
frågeställningar och beslut som kan göra att vi på lång sikt ändrar perspek-
tiv på världen och på vad vi värdesätter. 

Jag tror att det finns utrymme för en ny typ av rum för lekfulla möten och 
dynamiska processer. Ett tillåtande rum för fria tankar och idéer där allt 
känns möjligt.

Det kan handla om att befinna sig på en ny plats i rummet eller inta en posi-
tion som man annars inte brukar ha. Att klättra upp på ett skåp eller lägga 
sig ner på golvet.
Georg Gadamer; tysk filosof som ha studerat leken skriver att den är själva 
grunden för vår förmåga att förstå. I och genom leken utvecklar vi också vår 
förmåga till samspel med andra - vi sugs upp i en dans av ömsesidig lyhörd-
het.
Jag tror på den frihet som leken skapar; ett mellanrum där allt är möjligt; 
där drömmar och visioner kan födas.

Ur boken ”Cut & paste”
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Inledning
_______________________________________________________

Bakgrund

Mitt arbete började med ett intresse för hur människors sätt att arbe-
ta håller på att förändras. Faktorer som påverkar oss är; utvecklingen 
av mobila tekniska lösningar, friare arbetstider, ökat behov av krea-
tivitet, fler som frilansar, otydligare gränserna mellan arbetslivet 
och det privata. 

Allt fler pratar om att mötesplatser fyller en allt större funktion i 
vårt samhälle. Platser där relationer kan byggas och idéer kan födas.

Under min tankeprocess inför examensarbetet återkom jag ofta till en 
bild i mitt minne:
Bilden av mig och farmor drömmandes högt över åsarna på Lindhagens-
plan.
Farmors vindsförråd var fullt av gamla saker; ett helt eget universum 
av berättelser. Från vindsförrådet ledde en stege vidare upp på taket; 
en plats som öppnade en ny värld inför våra fötter; en plats som gav 
näring till tankar som nästan fick oss att lätta från marken. 
Det var en väldigt speciell känsla som jag gärna upplever oftare; en 
känsla av frihet för drömmar och lekfulla tankar. 

Jag har en stark tro på att mellanrum av det här slaget kan skapa för-
utsättningar för utvecklande processer som kan leda oss på nya vägar. 
Den övertygelsen har jag haft med mig genom hela mitt examensarbete.



Syfte

Att gestalta en idé om ett rum som ger förutsättningar för lekfulla möten och dynamis-
ka processer. Ett rum där man känner öppenhet för tankar, drömmar och visioner.

Jag vill att människor som besöker vår utställning ska få ta del av min gestaltning 
och uppleva den i full skala.

Problemformulering

Hur håller arbetslivet på att förändras? Vad kan det finnas för behov? När och 
var tillåter sig människor att drömma? I vilka situationer känner man sig öp-
pen och fri? Vad kan leken ge?  

Avgränsning

Jag förhåller mig inte till någon bestämd lokal när jag tar fram 

mina rumsliga element. Mitt arbete är mer gestaltande av en idé.

Metodval och metoddiskussion

Min metod och undersökning kommer liksom mitt syfte ha ledord som frihet, lek och öppenhet. Jag kommer att läsa litte-

ratur, samtala fritt med personer om drömmar och avkoppling samt leka fram idéer och tankar med andra. 



Research texter
______________________________________________________

Mitt arbete började med intresset för hur arbetslivet ser ut idag. Jag ställ-
de mig också frågan; hur det kommer att se ut i morgon och vad det kan skapa 
för behov?
Jag valde fritt olika texter som kunde hjälpa mig att skapa en bild av hur 
dagens och morgondagens arbetssätt och strukturer ser ut. 

Richard Florida; en amerikansk professor som analyserar stadssamhället uti-
från sociala och ekonomiska teorier har skrivit boken ”Den kreativa klassens 
framväxt”. I boken har han ställt samman en mängd olika information och gjort 
en analys av framtidens generation. Han menar att en ny samhällsklass håller 
på att växa fram. En ny kreativ klass med stora behov av stimulans och upple-
velser.

Tanken om ett ökat behov av kreativitet i samhället har flera sidor. Behovet 
har delvis uppstått på grund av att marknadskrafter vill ha fram nya produk-
ter för ökad försäljning. Ett annat sätt att se på saken är att det är oer-
hört viktigt att komma fram till nya hållbara lösningar för hela vår värd. 

Detta positiva samband mellan kreativitet och hälsa har uppmärksammats av 
flertalet forskare inom psykologi. En av dem är Farida Rasulzada som forskar 
på Instutitionen för psykologi vid Lunds Universitet. Hon menar att kreativi-
tet och innovation är viktiga begrepp att belysa i utvecklingssammanhang. Hon 
har kommit fram till att individer som befinner sig i en miljö där de får vara 
kreativa samt där deras idéer tas tillvara upplever hälsa i högre grad. 

Redan 1975 betraktade Rollo May kreativitet som ett uttryck för hälsa, det vill säga att när människor upplever hälsa så fö-
der det kreativitet. Rollo May (1909-1994) var en amerikansk psykolog, psykoterapeut och filosof. Han framhåller att all verklig 
kreativitet innebär ett hot mot konformiteten. Den skapande människan går in i ett intensivt möte med något bortom sitt eget 
subjekt, och i detta möte måste hon satsa allt och riskera att misslyckas. Skapandet kräver mod och är inte en syssla bland an-
dra. Det är emotionell hälsa i dess högsta form. 



I uppsatsen ”Frihet eller struktur – Vad gynnar kreativitet, innova-
tion och hälsa i organisationen?” skriver Helena sjöberg (studerande 
vid Högskolan i Gävle, institutionen för pedagogik, didaktik och psy-
kologi):

Samhället är föränderligt och påverkas av globala faktorer. Arbetsli-
vet tvingas till kontinuerlig utveckling och anpassning till rådande 
omställningar. Företag och organisationer måste ständigt förnyas och 
utvecklas för fortsatt existens. Två begrepp som används i samband 
med utveckling och förnyelse i organisationer är kreativitet och inn-
ovation. 

I uppsatsen kommer hon fram till att både frihet och struktur samt en 
balans mellan dessa ytterligheter behövs för att skapa kreativitet 
och innovation. Ett pedagogiskt ledarskap och en öppen organisations-
kultur ansågs vara särskilt gynnande för balans mellan frihet och 
struktur. Människor måste också känna sig trygga när de ska skapa och 
det är viktigt att det finns utrymme för det fria, kreativa arbetet. 

Helena skriver också att det finns ett samband mellan kreativitet och 
hälsa och att de båda begreppen påverkar varandra i en positiv spi-
ral. Ett hinder i utvecklandet av kreativitet, innovation och hälsa i 
organisationen uppgavs vara tidsbrist. 



En annan person som har forskat om kreativitet är Evelina Wahlqvist. Hon är kreativi-
tetsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och doktorand i ekonomisk geografi.
 
Hon menar att några av de saker som föder kreativitet är; avbrott i vardagen, en 
blandning av människor i olika åldrar och med olika bakgrund, gamla kunskaper i nya 
kombinationer, tid för reflektion och för att spåna idéer. Saker som kan motverkar 
kreativitet är bland annat: rutin, passivitet och konventioner.

Evelina säger också att det är viktigt att tillåta sig att dagdrömma. En idé kan ju 
vara en konkretisering av dagdrömmeriet. Att ständigt arbeta mot deadline kan däremot 
hämma kreativiteten. 

I DN´s artikelserie om kreativitet kan man läsa att det är frihet snarare än belöning 
som gör oss kreativa. Tid eller mellanrum behövs för att man ska kunna öva sig att 
formulera nya idéer. 
Vi måste ha rätt att testa oss fram och misslyckas. Det är inte katastrofer som defi-
nierar oss utan förmågan att ta oss upp igen.
De menar liksom Evelina Wahlqvist; att göra sådant som är icke-presterande, kaffe-
pauser, bryta rutiner, tidsutrymme för tankar och dagdrömmeri, kombinera oliktänkande 
också skapar kreativitet.

Moholy-Nagy



Orvar Löfgren, professor i etnologi vid Lunds universitet, har studerat denna osynliga 
del av våra liv. I boken ”När ingenting särskilt händer” går han och kollegan Billy 
Ehn igenom en mängd forskning om dagdrömmar.

Där kan man läsa att alla människor dagdrömmer; våra hjärnor har ett enormt behov av 
att ge sig av på utflykt. Forskningen visar att vi ägnar mellan 20 och 50 procent av 
vår vakna tid åt dagdrömmeri och att det blommar upp så fort vår hjärna inte är fullt 
sysselsatt med något annat.
De menar att det som pågår när vi väntar, eller sysslar med något som tillåter tankar-
na att fara i väg på egen hand.

Orvar tar upp bilen som ett exempel på en plats för dagdrömmar, framför allt om man 
kör ensam. Duschen är en annan bra plats. 
Kön i mataffären är full av drömmande människor. Och vem har inte dagdrömt vid ett 
tågfönster?
I dagdrömmandet kan vi föreställa oss att livet kan se annorlunda ut och kanske också 
ge oss impulsen att förändra det.

Moholy-Nagy



Evelina Wahlqvist skrev att bryta mot konventioner och skapa aktivitet kan bidra 
till att skapa kreativitet. Det leder mina tankar till leken; den struntar ofta i 
konventioner och kan vara väldigt aktiv. I leken kan man skapa sina egna världar 
där allt är tillåtet. 

I senaste numret av ”Lärarnas nyheter” 2012-12-20 har de samlat flera artiklar under 
rubriken ”Lek på fullaste allvar”. Där skriver Lars-Erik Berg; ”Det är inte bara så 
att barn skapar lek. Leken skapar också barn. Den person som låter sig fastna i le-
kens garn, den blir ett barn, oavsett ålder. Leken är en attityd, den har ett eget 
väsen.”
Lars-Erik Berg är professor i socialpsykologi med inriktning mot identitets- och 
socialisationsprocesser. Han har skrivit boken ”Den lekande människan” som bryter 
med snäva disciplinbaserade synsätt och utgör en tvärvetenskaplig analys av lekens 
väsen. 

Lars-Eriks slutsatser är att lekattityden är en viktig komponent i mänskligt hand-
lande, och att vi bör förändra det invanda synsätt som skiljer lek från arbete och 
allvar. Han skriver där att omedelbarhetens interesse är lekens urform av intresse. 
Han skriver också att intresse stavades förr i tiden interesse. Det är latin och 
betyder ”att vara mitt ibland”; att vara uppslukad; att ha sin existens bara i det-
ta man bevittnar eller deltar i. 

Ames room



I artikeln ”Lek på fullaste allvar” kan jag också läsa om Maria 
Øksnes som är förskollärare och verksam forskare. När hon observe-
rade och intervjuade barn i förskolan, kom hon till flera insikter. 
Hon överraskades av vad barnen faktiskt gjorde, för mycket av le-
ken var kroppslig. Även i lekstugan, där man skulle kunna tro att 
leken kretsade kring roller och dialog, var leken aktiv och fy-
sisk. För barn är lek långt mer än lugna, städade rollekar - det 
är hopp, skutt, spring och ge sig hän. Vuxna tenderar däremot att 
ha en mer sluten syn på vad lek är. 
Jag läser vidare i artikeln i Lärarnas nyheter: Redan på 400-talet 
f.kr. intresserade sig den grekiske filosofen; Platon för leken och 
såg den som användbar. En annan man som studerat leken är den tys-
ke filosofen Hans-Georg Gadamer.
Kjetil Steinsholt; professor vid Norges teknisk-naturvitenskapeli-
ge universitet skriver att Gadamer vill visa att leken har en be-
tydelse som går långt bortom pedagogikens klassiska områden. 
Gadamer gör anspråk på att visa att leken inte bara är ett peda-
gogiskt fenomen förknippat med barn, utan att den också bidrar 
till att tydliggöra vad det rent generellt betyder att förstå. Det 
handlar om en förståelsestruktur som sträcker sig in i alla våra 
erfarenheter; möte med konstvärlden, med texter, med traditioner i 
alla former och i möte med andra människor genom dialog och sam-
varo. 

Ames room



 
I och genom leken utvecklar vi vår förmåga till samspel med andra - vi sugs 
upp i en dans av ömsesidig lyhördhet.
Själva poängen med Gadamers föreställning om lek är att förståelse handlar 
om händelser som sker i vårt samspel i och med världen, genom att vi öppet 
ingriper i det vi vill förstå. Sanningen som är knuten till det vi förstår 
är något som händer mitt emellan mig och dig (och som vi har gemensamt), 
genom händelser där förståelse bara visar sig genom lekens dynamiska och 
ofta oförutsägbara rörelse hit och dit. 
För Gadamer är människan inte en passiv åskådare; hon deltar aktivt genom 
att hela tiden vara i lek med andra. Förståelse är därför något som sker i 
en process, där vi rör oss hit och dit i förhållande till det vi vill för-
stå. Det betyder att förståelse inte är en subjektiv, medveten handling, 
något jag kan bestämma mig för, utan snarare något som kännetecknas av en 
händelse som helt enkelt bara händer och som har en lekfull dynamisk struk-
tur. 
August Strindberg får fram något av detta i ett brev till Emil Schering den 
17 april 1907 där han skriver att Ett drömspel är ”mitt mest älskade drama, 
min största smärtas barn”. Han fortsätter: ”Jag är övertygad om att livet 
är en lek; i leken klyvs, fördubblas, förångas och förtätas vi, vi flyter 
ut, försvinner och samlas igen”.

Sandy Skoglund



Efter att ha läst texterna och påbörjat min skissprocess har jag valt några ledord att 
arbeta vidare med:
         Sfär    
            Hit&dit        

         Förståelsestruktur                Interesse (”Att vara mitt ibland”)

                            Mellanrum                                
       Väsen                    Trygghet
        Avbrott                        Perspektiv                             
              Frihet vs Struktur                   

Sandy Skoglund

För att komma vidare med min gestaltning har jag pratat fritt med olika personer för att 
få deras funderingar om i vilka sammanhang de känner frihet och öppenhet för tankar och 
idéer.

Jag försöker här återge några av de ord och bilder som kom upp under samtalen:

           Avkoppling        fantasi                  brygga     skogen           båt          

hängmatta               trädkoja       hustak     fart        flyga              bullar           

himlen         rymden              mamma              dans               vår                 
alperna

            ligga på en klippa          leka         trygghet               drömma   mu-
sik         spela

         springa              vin          syre                         horisonten           

bolla                   köra                ligga     drömma       sova                
fest            leka

                           fart                vinden                                        
bygga                                    



Skiss- och byggprocess
____________________________________________________________

När jag blir nyfiken står världen still/då blir jag pigg och orkar lite till…… 
text ur sång Bob hund 

Jag började mitt skissarbete parallellt med mitt researcharbete. Mina tidigas-
te skisser handlade då mest om flexibilitet, interaktivitet och rörlighet; jag 
tänkte flyttbart och hopfällbart. Programmet jag hade i tankarna innehöll plats 
för att sitta vid datorn, utrymme för arbetsrelaterade möten och plats för av-
slappnat sittande/halvliggande.
Jag hade också tankar på att utnyttja ytan på ett effektivare sätt genom att 
utnyttja höjden. 
Mitt skissarbete gick efterhand över till att handla om att ge förutsättningar 
för att känna frihet och öppenhet. Jag hade kommit fram till att jag ville ge-
stalta en idé om en ny typ av rum för lekfulla möten och dynamiska processer. 
Ett rum som inte är direkt relaterat till arbete men skulle kunna vara det in-
direkt. 
Jag skissade på rumsliga element som tillåter besökaren att befinna sig på oli-
ka nivåer och i olika positioner i rummet. Jag vill på det sättet ge besökaren 
ett nytt perspektiv, en annan känsla som kan ge näring till tankar och idéer. 
Det kan handla om att befinna sig på en ny plats i rummet eller inta en posi-
tion som vi annars inte brukar ha. Att klättra upp på ett skåp eller lägga sig 
ner på marken.

Jag bestämde mig för att arbeta vidare med tre rumsskapande element och gjor-
de skissartade ritningar på dessa i skala 1:1. En låg höjd som gungar och ger 
möjlighet till liggande, en sittmöjlighet på hög höjd och en mängd av något 
som svävar för att förstärka nivåskillnaden. 
Jag fortsatte mitt gestaltande arbete genom att bygga mock-ups i skala 1:1.

Några av de frågor som dök upp var: Hur högt kan och vill människor sitta utan 
att känna sig otrygga? Hur mycket kan ett plan luta för någon ska kunna ligga 
där? Vad framkallar olika typ av gungande för känslor? Vad för känsla och sin-
nesstämning ger olika grad av komfort? 





Under byggprocessen arbetade jag med ritning i 
skala 1:1 och bygge parallellt. 





Skala 1:20
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Ritning av höjd Ritad av:



Resultat och utvärdering
__________________________________________________________________

Arbetslivet och privatlivet får allt otydligare gränser. Allt fler frilansar och är mer 
rörliga med hjälp av mobila tekniska lösningar.
Allt fler har kreativitet som sitt främsta arbetsredskap och är mer beroende av kontaktska-
pande och utvecklande mötesplatser.
För att kunna möta framtidens komplexa frågeställningar och skapa nya hållbara lösningar 
tror jag att det behövs nya typer av rum att mötas i. 

Jag har skapat tre rumsliga element som ska skapa förutsättningar för människor att känna 
öppenhet, trygghet och lekfullhet för att kunna släppa tankar och idéer fria. 
Ett element som tillåter liggande, sittande, halvsittande och gungande. Ett som ger möj-
ligheten att sitta på högre höjd och ett element som ska skapa en svävande känsla.
Under utställningen kommer jag att se hur besökarna reagerar på och agerar med dessa. 

Resultat efter utställningen: Det verkar som att det är fler barn än vuxna som tilltalas av 
att använda sig av min höjd och mitt lutande plan. Några tyckte att lutande planet kändes 
en aning läskigt innan man visste hur det skulle bete sig.
Höjden uppfattades också något läskig av vissa. De beskrev också att det kunde vara possi-
tivt med en något läskig känsla; lite lagom för att skapa en positiv spännande känsla.

Många vuxna frågade vad höjden och lutande planet var för något. Barn mellan 2 år och 10 
år var positivt inställda till båda elementen; de interagerade direkt med dessa och hade 
inga frågor vad det var för något.



Reflektioner
____________________________________________________________________________________

Jag tror verkligen att det finns utrymme för fler rum av det här slaget; rum som är tillåtande och lekfulla; 
ett andrum eller mellanrum i en komplex och krävande värld.
Jag ser många möjligheter att arbeta vidare med mitt projekt. Jag tror också att det är en väldigt viktig 
uppgift. 
Hur dessa rum utformas och var de är placerade kommer fortsätta att väcka frågor som jag kan utforska.

Reflektioner efter utställningen: Det var väldigt viktigt att se hur dessa element fungerade i verkligenheten. 
Jag är glad att jag fick dela människors tankar om dessa ”ytor”. Jag vill fortsätta att arbeta nära människor 
och söka efter olika sätt ge människor förutsättningar fria tankar och känslor. 

                                               
Jag ser fram emot en lång, spännande resa / Lisa Högberg
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