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Jag har som examensarbete valt att utforska om det går att uttrycka åsikter och värdering-
ar genom arkitekturen. Undersökningen har jag valt att tillämpa genom att formge olika 
politiska partiers valstugor.
Valstugan, eller rättare sagt mötesplatsen mellan politiker och väljare, har i sin utform-
ning påverkats av ett program, en önskelista som arbetats fram med representanter från 
partierna. En plats som ska främja möten mellan personer och vara tillgänglig.
Genom att jag gör mina egna tolkningar av partiernas olika värderingar har olika former, 
materialval och funktioner växt fram. De har transformerats, sammanvävts med andra 
media, granskats och återigen omarbetats. Det har resulterat i en tre serier där jag på ett 
tydligt sätt redovisat processen med mina val och tankar.
Under process har jag förstått att min metod går att tillämpa på de formgivningsuppdrag 
jag kommer få i min roll som inredningsarkitekt. Det har givit mig en trygghet hur det 
går att komma vidare.

sammanfattning
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syfte Går det att genom arkitekturen uttrycka värderingar och politiska agendor? 
Idag ser valstugorna relativt lika ut oavsett vilket parti som ska representeras. Ofta är det 
liknande modeller av friggebodar som används och det som skiljer dem åt är möjligtvis 
färg och vilka affischer som har satts upp på väggarna. Efter avslutad valkampanj säljs 
valstugorna ofta till privatpersoner. Jag tror att de politiska partierna kan skilja ut sig mer 
från varandra och genom att valstugan mer representerar deras politiska ståndpunkter 
och därmed gör det lättare för väljarna att hitta rätt. Något som både partierna och väl-
jarna skulle gynnas av.

Fakta Valstuga: modell Frigge-
bod helt i knuttimrad, obe-
handlad gran, 3,00 x 2,40 m 
byggnadsyta, höjd ca 2,60 m i 
mitten, vägg ca 2,10 m.
Tak av råspont, yttertak med 
tjärpapp.
Golv av 22 mm golvskiva.

Leveransvillkor: Leveras kom-
plett enligt bild och beskriv-
ning.

Pris standardmodell: 29.900 
kr inkl. moms

http://www.nederlundsbygg.
se/produkter/valstuga/
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metod och 
metodformulering

Syftet är att undersöka om åsikter och värderingar går att uttrycka genom arkitekturen. 
Det vill jag göra genom en metod som jag lär känna väl och kan tillämpa i min framtida 
roll som inredningsarkitekt.

Vad gör jag om jag en dag har ett uppdrag och inte kommer på hur jag ska formge nå-
got? Det står still, kreativiteten är borta. Antagligen tar jag till något jag gjort tidigare och 
vet fungerar, något jag känner mig trygg med. Men jag vill ha utmaningar i mitt arbete, 
känna att jag utvecklas. Gamla lösningar kommer jag tröttna på. Jag vill hitta en metod 
som ger olika resultat varje gång. En metod som kan utvecklas och ändras med mig och 
tiden. En metod som jag vet fungerar och känner mig trygg med.

Inredningsprojektet ska färgas utefter de krav och önskemål partiet har på en valstuga. 
För att inte hamna i en diskussion om fult och snyggt, bra eller dåligt gör jag därefter 
en tolkning av önskemålen och partiernas åsikter och låter de påverka utformningen på 
valstugan. Mitt mål är att undersökande om det går att gestalta åsikter och värderingar 
genom arkitektur.

Genom att ta kontakt med rätt personer hos de olika politiska partierna och därefter få 
deras synpunkter på vad en valstuga bör innehålla skapar jag ett program och begräns-
ningar och ramar att hålla mig inom. En subjektiv analys av valprogram och valspråk ger 
mig material att utgå från i gestaltningen. 
Materialet jag får fram i form av modeller och skisser bearbetats, omarbetas, transforme-
ras. Det är en fomgivningsmetod som jag tidigare arbetat med och vill lära mig att be-
härska bättre.
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genomförande
första kontakten

Det första jag gör är att ta kontakt med de olika partierna för att se hur det ställer sig till 
mina åsikter om valstugornas utformning. Jag kontaktar marknadsansvarig eller motsva-
rande hos riksdagspartierna plus Feministiskt initiativ med e-post:

> Hej!      Stockholm 2012-02-14
>
> Jag heter Andreas Säfwenberg och läser inredningsarkitektur på 
> Konstfack i Stockholm. Nästa vecka ska jag starta mitt 
> examensprojekt och har intresserat mig för hur valstugorna utformas.
>
> Ofta är era valstugor snarlika de andra partiernas. Mest lite 
> färgsättning och affischer som skiljer dom åt. Jag vill undersöka om 
> era politiska värderingar går att överföra så det syns i 
> utformningen av valstugan. Något som jag tror kan gynna både er och 
> era väljare.
>
> Finns det någon hos er som har hand om valstugorna som jag kan prata 
> med? Jag behöver veta främst vad som krävs av stugan. Hur stor den 
> ska vara, om det måste finnas el osv.
>
> Tack på förhand! Jag tror det här kan bli ett väldigt spännande projekt!
>
> /Andreas Säfwenberg
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genomförande
en eller flera?

Jag fick svar från Feministiskt initiativ(Fi), Miljöpartiet(Mp) och Center partiet(C) som 
alla är positiva till mitt projekt och välkomnade mig med fler frågor, samtal och möten 
om jag vill. Ganska snart ställs jag alltså inför frågan om jag ska koncentrera mig på ett 
specifikt parti eller sammarbeta med flera.
En enkel kartongmodell byggs där varje parti för varsin sida av modellen för att utrycka 
sina åsikter. Modellen kan uppfattas som ganska karikatyrmässig i utformande av de 
olika partiernas åsikter men är för mig ett sätt att dra åsikterna till sin spets och få en tyd-
lig och stor skillnad mellan de olika partierna. Det är det mitt examensprojekt går ut på; 
att undersöka om olika åsikter går att åskådliggöra i arkitekturen.

Varje partisidas utformning har 
utgått från ett värdeord eller 
värdering som beskriver deras 
politik. Orden har jag funnit på 
respektive partis hemsida.
Sverigedemokraterna: Assimi-
leringspolitik
Moderaterna: Stå på egna ben
Kristdemokraterna: Kärnfamil-
jen
Folkpartiet: Tidigare betyg
Centerpartiet: För företagare
Socialdemokraterna: Alla ska 
med
Vänsterpartiet: Alla har rätt till 
bostad
Miljöpartiet: Så lite klimatpå-
verkan som möjligt

bild 2
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genomförande
program

programmet utformas
Utifrån de svar jag fått från partierna har jag skapat ett utkast till ett program. Partierna 
fick lämna synpunkter och programmet sågs över en gång till.
Jag lägger märke till att de alla relativt färgade av hur valstugorna utformats tidigare. De 
nämner ord som tillgänglighet, mötesplats och nytt koncept men förutsätter att platsen 
jag ska utforma är ett litet hus.
För att jag själv inte ska fastna i samma tankemönster väljer jag att komplettera mina pro-
grampunkter med bilder och kommentarer; Vad betyder egentligen att något är billigt? 
Vad är egentligen att vara miljövänlig?

BILLIG

MILJÖVÄNLIG

FÖRRÅD

NYTT KONCEPT

Material som det finns mycket av är ofta billiga. 
Vatten, luft, sand, sten osv. I Sverige har vi 
mycket skog, då kan trä vara billigt, och papper
Det kan också anses billigt om det framtagna 
går att sälja vidare. En byggnad kanske är dyr 
i uppförande för att en arkitekt eller konstnär 
gjort det och valt dyra material, men om den 
sedan säljs som exempelvis konstverk kan den 
inbringa mer pengar än själva tillverknings-
kostnaden. Då blir det billigare än billig!

Om något nytt inte produceras krävs inga 
nya resurser för att tillverka. Använda 
material som redan är framtagna. Ett steg 
ned på skalan är att ta fram material som 
kan användas igen.

Förvaring kanske inte behöver vara i 
direkt anslutning till mötesplatsen. Kan 
partierna dela förråd eller åtminstone 
platsen för förråd?

Om något ser ut att vara utanför de vanliga 
konventionerna uppfattas också partiet 
som nyskapande, modig och att tänka på 
ett nytt sätt.

bild 3

bild 4

bild 5

bild 6
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MÖTESPLATS

TILLGÄNGLIG

GEMENSKAP

REGLER

Feministiskt initiativ har i flera val prövat 
ett koncept som är transparant med per-
forerad plåt både i tak och i vägg. 
Allt och alla blev blöt och stod och frös.
Men skyddet kan kanske vara på en annan 
plats. Inte sitta ihop med mötesplatsen.

Mötet med väljarna det centrala. Det 
behöver inte vara en sluten byggnad utan 
kanske bara en plats/scen/symbol som 
representerar partiet.

Att det är lätt att komma till partiet och att 
det inte är slutet runt om kring. Väljarna 
ska våga ta kontakt och tydligt se var det 
kan ske.

En aspekt är även att uppförandet av 
valstugor görs av de aktiva i partierna. 
Dom träffas och bygger, målar, affischerar 
tillsammans. Det blir en tydlig start på 
valrörelsen och bildar en lagkänsla - nu 
gör vi det här tillsammans!

Måtten för en valstuga begränsas ofta av 
de tillstånd trafikkontoret ger. Dom brukar 
vara desamma som för en friggebod. 
Alltså 15m2 och 3m till nock.

SKYDD

genomförande
program

Bildprogram fortsättning..

bild 7

bild 8

bild 9

bild 10

bild 11
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genomförande
program

Feministiskt initiativ är ett parti som faktiskt vågat satsa på lite annorlunda utformning 
av sina valstugor. I de senaste två valen har de använt sig av valbaren, en valstuga där 
väggar och tak består av perforerad plåt ritad av Robert Gorsetman och Marcus Antman. 
Alla fyra väggar går att fälla upp och Fi tycker att den väl speglar deras politik i avseen-
det tillgänglighet och transparens.
Däremot trycker det hårt på min programpunkt som handlar om att skydda mot väder 
och vind. Eftersom även taket var gjort av perforerad plåt blev allt och alla i stugan blöta 
och stod sedan och frös i den kalla vinden.
Arkitekterna till valbaren och jag delar utgångspunkt i frågeställandet om varför valstu-
gorna hittills varit så likriktade och varför partiernas skillnader inte manifesteras mer. 
Det beskriver Robert Gorsetman i en intervju för SVT som finns här:
https://svt.se/2.33538/1.645517/uppkaftig_valstuga_utmanar_friggebod?lid=puff_645524&
lpos=bild

I senaste valet propagerade Centern i Stockholm för att bygga mer på höjden. I ett försök 
att låta det synas i utformningen av valstugorna byggde man en rund stuga som var så 
hög bestämmelserna för valstugor tillät. Inte speciellt högt eftersom måtten oftast begrän-
sas av bestämmelserna för friggebodar; 3 meter till nock.
Jag ringde till Centerpa-
ritets informatör, Emma 
Petersson, som berättade 
mer:
Distrikten själva bestäm-
mer hur många och hur 
dyra valstugorna får bli.
Det är även distrikten 
som bestämmer själva 
utformningen av stugan. 
Från riksorganisationen 
kommer direktiv och 
rekommendationer om 
den grafiska utform-
ningen för att få det att 
hålla ihop någorlunda. 

bild 12



valen syns - 
formge med värderingar
Andreas Säfwenberg
Kandidatexamen, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Konstfack 2012
sida 11

genomförande
program

För styrda direktiv uppifrån menar hon däremot motverkar hela iden med centern - att 
paritet ska formas utav gräsrötterna.
Hon ställer sig också något frågande till hur stor skillnad utformningen av valstugorna 
gör. Hon upplevda att det år de använt sig av partytält fungerat lika bra som något annat 
år, det är ändå nästan bara skolungdomar som besökte stugorna. Det hon däremot tycker 
är viktigt är var stugan är placerad. Att den måste finnas där människor rör sig.

Alltså: om inte ”bara” skolungdomar ska besöka valstugorna måste de vara placerade där 
människor rör sig. Hur den ser ut spelar ingen roll.
Jag är skeptisk till att utformningen inte spelar någon roll. Något som är annorlunda och 
sticker ut tror jag kan vara precis vad de behöver för att locka fler personer till sina mötes-
platser, speciellt om placeringen är en bit ifrån där människor brukar röra sig normalt.

Ytterligare en intressant aspekt med valsugorna som kom fram var hur själva bygget 
verkar för sammanhållningen i partiet. Petersson berättar att medlemmarna i distriktet 
träffas och tillsammans bygger, målar och fixar med stugorna. Det samma gäller uppsät-
tandet av valaffischer.

bild 13
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genomförande
formexpriment

För att förtydliga varje partis utryck från den första modellen i wellpapp (bild 2)transfor-
merar jag varje sida till en teckning av en tänkt partispecifik modell. 
Iden är att formen ska spegla min tolkning av partiets åsikter, de åsikter och värderingar 
jag funnit på dess hemsida. 
Jag försökar inte att se på modellerna som små hus jag kan gå in i utan mer som former 
och hur det upplevs om jag skulle närma mig dem kroppsligt. Former som ger mig en 
upplevelse, en känsla som stämmer överens med de tolkningar jag gjort av deras åsikter.

CENTERN
Sprider sig i flera riktningar. Vill bygga 
högt i Stockholms innerstad. Inte främ-
mande för att göra det på Stockholms 
grönområden. Från bonde till företagare.
Förändrats mycket sedan “bonde-centern”. Åt 
vilket håll ska de gå?

FEMINISTISKT INITIATIV

Bryta konventioner. Queer. 
Obestämbara. Oberäkneliga.

KRISTDEMOKRATERNA

Moral och etik. Kärnfamiljen. 
Gamla värderingar.  Det var bättre förr? Bak-
åtsträvare? Invanda mönster.

FOLKPARTIET

Ordning och reda. Betyg tidigt.
Bedömma individerna.

bild 14

bild 16

bild 18

bild 20

bild 15

bild 17

bild 19

bild 21
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bild 22

bild 24

bild 26

bild 28

bild 30

bild 23

bild 25

bild 27

bild 29

bild 30

MILJÖPARTIET
Vill göra så låg miljöpåverkan som möjligt. 
Helst inte göra något?

MODERATERNA
Stå på egna ben. Sträva framåt mot något 
bättre. 
Ensam är stark. Ayn Rand. Det är smalt i 
toppen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Assimilering. Hjälpa flyktingar i deras 
hemländer.
Stänga ute. Icke välkomnande. Slutet. En mur.

SOCIALDEMOKRATERNA
Alla skall ha samma möjligheter. Inter 
göra skillnad på människor.
Alla möts på samma sätt. Oavsett  vilket håll 
du kommer ifrån.

VÄNSTERPARTIET
Alla. Alla är bra. Alla kan. Alla har rätt. 
Det ska vara bra för alla.
Naivt och spretigt? Alla fyrkanter är ju inte 
lika även om det är intentionen.

Modellredovisning fortsättning.genomförande
formexpriment



valen syns - 
formge med värderingar
Andreas Säfwenberg
Kandidatexamen, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Konstfack 2012
sida 14

Att titta på bilder, konst, byggnader, skulpturer eller annat och sedan själv omtolka, 
härma, inspireras och skapa något själv är en designmetod som jag tycker är tillfredstäl-
lande på flera sätt. Det är lätt att komma igång med skapandet, jag känner att jag är en 
del av historien och ett sammanhang och det är lätt att följa utvecklingen i processen och 
redovisa den för både mig själv och en beställare, lärare, kritiker, kamrat.
Att transformera och tolka andras verk har jag gjort innan konstfack och under konstfack. 
Jag känner mig ganska trygg i arbetsprocessen och vet att det oftast kommer komma ut 
något på andra sidan. 
I en tidigare kurs utgick jag från ett verk av Torsten Andersson. Även han använder sig 
av den metoden för att skapa sina målningar. Först bygger han en skulptur som han se-
dan målar av gång efter gång tills han blir nöjd med resultatet.

genomförande
bakgrund till arbetsmetod

bild 31
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Såhär använde jag mig av Torsten Anderssons målningar.
Min förhoppning är att jag ska kunna ta ett element utifrån och transformera det till nå-
got användbart.

genomförande
tillämpning av arbetsmetod

Anderssons målningar av skulpturer.
bild 32 & 33

tolkning i skissform efter Anderssons mål-
ningar. Såhär kan de se ut tredimensionellt. 
bild 34 & 35

tolkning i modell efter mina teckningar. 
Material har valts; gips som rostat, tyvek, 
svart mörk plast och rör.
bild 36 & 37
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genomförande
tillämpning av arbetsmetod

Modellerna har transformerats och fått 
funktioner.
bild 38 & 39

De fysiska modellerna tecknas av för att 
upptäcka nya infallsvinklar. Cirkeln sluts.
bild 41

bild 40
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Jag har berättat att jag tidigare arbetat med att försöka förstå något mer av programmet 
än bara de ord jag fått av partierna – jag kopplade bilder till orden. Men jag behöver för-
stå bättre hur det kan te sig fysiskt.
Jag funderar på att transformera programpunkterna utifrån samma princip som jag gjort 
tidigare med Anderssons målning. Jag prövar men den här gången utgår jag istället från 
den modell jag byggt i gips 
och tyvek (bild 36 & 37)istäl-
let för Andersons målning.
Jag använder de element som 
ingår i modellen; en stabil, 
massiv volym som är bärande 
för den andra delen; den 
transparenta, lätta och flykti-
gare kapellet. 

Var och en av programmets 
punkter har fått vara ton-
givande i förvandlingen av 
Andersson-modellen.

genomförande
transformation av program

bild 42
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genomförande
transformation av modeller

Eftersom jag tycker att Andersson-modellen har så mycket i sig som jag kan använda mig 
av prövar jag även att förvandla de partispecifika papp-modeller jag tidigare byggt (bild 
14-32) genom elementen och uttrycket i Andersson-modellen(bild 36 & 37).

bild 43 till 48



valen syns - 
formge med värderingar
Andreas Säfwenberg
Kandidatexamen, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Konstfack 2012
sida 19

genomförande
transformation 2 av modeller

Fyra av modellerna (Centern, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Fi) går jag vidare 
med och bygger även fysiska modeller utav.

Sosse-Torsten: Det yttre ele-
mentet har ett polerat yttre och 
ett grovt inre. Elementet har en 
känsla av textil, förstelnad textil. 
Den roterar och modellen öpp-
nar upp sig för att sedan sluta 
sig igen.

bild 49



genomförande
transformation 2 av modeller

Feminist-Torsten: Det 
hårda yttre skicket 
är massivt. Det är 
en plats ovanpå den, 
det är en plats under 
den - den inre platsen. 
Ligger den still, vågar 
man gå upp, vågar 
man gå in?
Det inre döljs av den 
mjuka, flyktiga slöjan.

Vänster-Torsten: De 
olika yttre elementen 
är lika men placerade 
på olika sätt. Därmed 
får de olika funktion 
- fast det är lika i sin 
form. Det inre skiktet 
är mer flyktigt och 
flexibelt tillägg i de 
yttre elementen. Det 
kan öppnas, stängas, 
fällas ned, rullas ihop. 
Det tillåts vara på flera 
olika sätt, så länga det 
håller sig inom den 
yttre normen, ramen.

bild 50 till 
53
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genomförande
transformation 2 av modeller

Center-Torsten: Modellen är 
som en amöba som växer och 
alla håll, än hit- än dit. Det går 
inte att förutse vart den är på 
väg. Det yttre skiktet expande-
rar utåt och det flyktigare inre, 
mjuka skiktet följer med. Eller 
pressar på och sväller över?

Det bildas mellanrum i anslut-
ningen mellan det hårda och 
mjuka

bild 54

bild 55 
&56
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genomförande
konkretiserar

Det som definierar modellen jag tidigare gjort av Torsten Andersson-tolkningen(bild 36 & 37) 
är:
Två element: En stabil, massiv volym. Fungerar som bärande, stöd, beskydd för den andra de-
len. Ett mer polerat yttre och grövre inre. Tonar upp sig. Härjad och har sina spår. Hård
En semi-transparent, lätt och flyktigare kapellet. Som vind kan röra sig, ljud ta sig igenom. Men 
ändå självständig och omslutande. Mjuk.
Den inre delen är inte helt separerad från den yttre men har ändå en egen bärförmåga. Dess-
utom finns en blindtarm, ett tillägg, något helt annat kopplat till modellen. 

Jag kan se stora utvecklingsmöjligheter hos alla modellerna vilket känns tryggt. Det känns som 
ett kvitto på att min designmetod fungerar och är något jag kan överföra på det mesta som jag 
vill formge. Alla transformationerna har alla fått del av Torsten-känslan. 
De fyra senaste modellerna kan delas in i två olika läger som fungerar på lite olika sätt; Hos Fi, 
men även vänsterpartiet, är de hårda elementen fasta. Det är istället duken, (textilen, slöjan) 
som står för förändringen av rummen. 
Hos S och C är de hårda elementen rörliga. Det är de som öppnar upp och skapar rummen.

Modellen till Fis valstuga var jag inte nöjd med efter 
omarbetningen till Torsten-känslan. Jag gav den en 
chans till och ändrade konformen något. Den har 
plattas till och fått en grund att stå på. Den plana 
ytan, utsidan, har fått bli mer av en negativ, konkav 
yta av insidan. På så sätt har en scen, läktare formats. 
Den har lite formen som en megafon eller amfiteater. 
Den ger intryck av att hjälpa ljudet att få en riktning, 
att komma från en tydlig avsändare och höras starkt, 
skrika. 
Slöjan har blivit mer mystisk. Mer transparent. Det 
bildas ett ännu tydligare inre, där besökaren ska vara 
eller känna sig inbjuden, och ett yttre offentligt rum 
där spontanare möten kan ske.

bild 57
Ny, omarbetad 
verson
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genomförande
konkretiserar

Även Center-Torsten bearbetas. Hur ska jag rent praktiskt få de hårda elementen i Centern att 
röra sig in och ut? Jag funderar på att låta de röra sig på hjul. Hjulen kan gå på en räls för att få 
byggnaden att expandera åt rätt håll.
Jag tänker även att det inre elementet är fastsatt i det yttre med rep. Eventuellt elastiskt rep. Det 
är repen som förhindrar det yttre elementen från att expandera för mycket.
Rälsen ligger i ett golv, nedsänkt.

bild 58
expanderar

bild 59
drar ihop sig
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genomförande
konkretiserar

Om detta skall fungera behöver det fasta elementen vara jämt fördelade för att kunna stängas 
korrekt. Det är den inte nu verken i skiss eller modell. Alternativt är rälsen svängd. För att 
komma underfund med hur den kan fungera gör jag en enkel ritning i cad. Spårbredden sätts 
till svensk smalspårs-standard, den bredd som användes på rälsen i gamla bondesverige. 

bild 60
ritning i plan och sida

bild 61
ritning räls, detalj
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genomförande
konkretiserar

Även Fis stuga behöver konkretiseras och undersöks i ritning.

bild 62
ritning med skalmarkör
plan och baksida
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genomförande
konkretiserar

Och Socialdemokraterna...

bild 63
ritning plan och sida
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genomförande
ytstudie & materialval

Hur ska stugorna användas? För att få grepp om det behöver jag även undersöka vilka ytor, 
områden i byggnaderna som ska användas till vad. 
Även materialval behöver förtydligas. Jag väljer material utefter vad de i mitt tycke represente-
rar och utstrålar. Tanken är att materialen ska passa in på de åsikter och värderingar jag tycker 
partierna har.

bild 65
de ytor som centerns 
stuga kan skapa

armering
S valstugas material:

grov betong stålrör tyg

bild 64
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genomförande
miljöstudie

Jag vill veta mer om hur stugorna fungerar i en tänkt miljö. Därför väljer jag att placera in dom 
på Sergels torg och genom bilder beskriva hur dom kan tänkas fungera i mötet mellan väljare 
och valarbetare.

bild 66
FIs samtalar 
med åhörare.

bild 67
C samtalar 
med väljare.
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genomförande
angående generaliseringar

Att säga att en viss grupp beter sig på ett bestämt sätt, klär sig på ett specifikt sätt eller väljer 
vissa bestämda ord när de pratar är att man buntar ihop folk och generaliserar. Det kan också 
kallas att trendspana, eller reflekterar över och försöker skapa en ordning och se mönster. 
Att hålla på med det och tänka över likheter och olikheter roar mig. Det är i mångt och mycket 
det jag gör när jag tillskriver de olika elementen i mina modeller egenskaper och signaler de 
sänder ut. Signaler som jag kan finna en motsvarighet hos i de partier jag försöker gestalta. Men 
jag tror det är bra att ändå vara medveten om att alla inte är lika utan individer. Gör jag det så 
tror jag inte att det är ett problem att generalisera.
Jag funderar även på vad som händer om jag bryter med de konventioner och de förutfattade 
meningar vi har. Måste FIs valstuga vara rosa? Måste Centerns vara grön? Vad är utsidan och 
vad är insidan? Under de samtal jag haft med partierna berättar de att det flesta mötena med 
väljarna sker utanför stugan därför anser jag att rummets utformning av utsidan är minst lika 
viktig som insidan. 
Men insidan kan också bli utsida och vice versa. Det kan finnas ett mörkt inre och ett offentligt 
yttre. Olika fasader som partierna väljer att visa upp för olika personer.
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resultat
hur förmedlas mitt arbete?

Efter presentationen var det tydligt att kritikerna inte alls kunde ta till sig mitt arbete på det sätt 
jag hoppats. Jag upplevde inte att de kunde inte se det som ett underlag för diskussion om var-
för valstugorna inte skiljer sig åt och ett exempel på hur de skulle kunna utformas annorlunda.
Till vårutställningen var jag tvungen att precisera mina val, både formmässigt men även  mate-
rial och färgval.
För att lyckas med det var jag tvungen att redovisa mina tankar under processen. Jag kom på att 
en seriestripp kunde vara en lämplig metod. En serie innehåller förutom bilder också text. Text 
som är uppdelad i olika typer av rutor. Det kan vara rutor som berättar var i tid och rum du 
befinner dig, vad någon säger och vad någon tänker. 
Ruta för ruta kunde betraktaren följa med i min process. Dessutom hoppades jag på att det 
skulle vara ett tillräckligt lättsamt sätt att presentera så mycket information om ett relativt tungt 
ämne på ett sätt som skulle vara mottagligt för läsaren.
Feministiskt initiativ, Centern och Socialdemokraterna fick var sin stripp med 14 rutor var och 
genom att placera dom under varandra gick det lättare att se hur valen hade skilt sig åt mellan 
de olika partierna vid en viss punkt i arbetet.
Serierna klistrades upp på en vägg med tapetklister, på samma sätt som valaffisher kan göra.

bild 68
seriestripparna 
under utställningen



valen syns - 
formge med värderingar
Andreas Säfwenberg
Kandidatexamen, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Konstfack 2012
sida 31

Diskussion
vad kom jag fram till?

Metoden jag använt fungerade på så sätt att det var lätt att komma vidare, att transformera 
något jag skapat och bearbeta det som jag inte var nöjd med. Problemet har varit att avgöra när 
jag varit nöjd. Transformationerna hade kunnat fortsätta många gånger om. De hade tom varit 
nödvändigt för att få till en genomförbar valstuga genom den här metoden.

Visst går det att utforma arkitekturen vi omger oss med efter olika åsikter och värderingar. I alla 
fall enligt vad jag tycker att exempelvis olika politiska partier står för, vilket ju var mitt mål. Jag 
upplever inte att alla har samma åsikter som jag men genom att förklara mina val och hur jag 
tänkt kan de flesta förstå hur jag gjort när jag tagit en ståndpunkt. 
Att alla inte håller med om det jag tycker är något positivt, då kan det skapas en diskussion och 
en utveckling kan ske, men då krävs det som sagt att någon tar ställning, att det finns något att 
tycka till om.
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