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Förord
Jag vill rikta ett särskilt tack till Pappa, Lisabi, Joakim, Oskar, Magnus, Filip, Virpi, Jonas, Karl, 
alla i klass IAK3 på Konstfack årgång 2012 för er proffsighet, vilja och stöd i arbetet. 

Tack!



3

1.0 Sammanfattning
I mitt examensarbete undersökte jag arkitekturens helighet och varför vi längtar efter den så. 
Genom tvärvetenskapliga studier om människans förhållande till för dem heliga strukturer, byg-
gde jag en “helig”-form och lät den fungera som en scenografi i dansfilm. 
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2.0 Bakgrund
2.1 Om referenslöshet
I mitt examensarbete vill jag undersöka arkitekturen och vad den betyder för människan, jag ville 
förstå varför vi längtar efter den så. Jag såg att våra liv som människor är schematiskt systema-
tiserade inuti arkitekturens strukturer. Vi färdas utmed vägar vi själva anlagt, vi sover i sovrum 
vi själva inrett och mellan alla dessa specialformgivna utrymmen rör vi oss i en rutinmässig rytm. 
Under min tid på förberedande utbildningar och så småningom också under min utbildningstid 
på Konstfack Institutionen för Inredningsarkitektur & Möbeldesign har jag ofta försökt förstå mig 
på min roll som formgivare och arkitekt inuti detta schematiserade system för mänsklig framfart 
och fortleve. Var min roll att pynta detta redan existerande system med objekt och estetik så att 
det skulle upplevas som föränderligt och nytt. Eller var min roll att ifrågasätta systemet, lösgöra 
mig från vad som bara sagts till mig vara sant och istället undersöka och finna min egen sanning 
för vad arkitektur är och vad den kan användas till? 
    Under min tid på Konstfack har jag slagits av hur lite arkitekter och formgivare uppmanas och 
lärs att kontemplera över vad de håller på med. Det har slagit mig att riktningen i vilken man 
strävar på en formskola i det nutida välfärdssamhället Sverige, är den att producera kommersiellt 
postmodernistiskt gods, där ett porträtt av sig själv i ett kaffebordsmagasin är målet vunnet. Jag 
ville tänka på en arkitekts/formgivares uppgifter som viktigare än så. Därför tror jag det är viktigt 
att ifrågasätta formutbildningen, och de skapandeprocesser som där lärs ut, så att formgivare och 
arkitekter kan ställa sig kritiska till sitt sin yrkesroll, sitt skapande och vad de har för konsekven-
ser. 
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2.2 Sagor som verklighet
När jag var barn, ända sedan så tidigt jag kan minnas, brukade min mamma sätta sig ner i min 
eller min tvillingbrors säng med en bok, ta oss båda i famnen och läsa sagor tills vi somnade. Jag 
minns sagorna och jag minns min mammas inlevelsefyllda berättande som befolkade sagorna 
med en nästan vibrerande äkthet. Jag älskade sagor när jag var barn. När jag växte upp skulle jag 
bli tecknare åt Disney, bestämde jag och ritade bilder inspirerade av Disneys film Lejonkungen 
tills långt efter alla andra slutat. Jag älskar fortfarande sagor. De bebor en del av min hjärna som 
spänner över både verklighet och dröm, och närheten till dem skänker mig stor inspiration. Sagor 
berättar om oss människor som emotionella varelser med drömmar och fantasier och jag tror att 
sagor många gånger kan berätta en sannare bild av vår verklighet än vad man kan uttyda ur mer 
logiska och mätbara avbildningar. Det har därför alltid kännts viktigt för mig att ta sagorna på all-
var, för vad som är verkligt är vad som får mig att känna. Det konkreta runt omkring oss betraktar 
jag som medium, någonting som kan transformeras i sin form till att slutligen bestå av känslor. 
Därför ville jag att mitt arbete skulle mynna ut i någonting som kunde förstås på liknande sätt 
som en saga, i första hand emotionellt. 

Jag betraktar arkitekter, liksom sagoberättare, som personer med enorm inneboende makt. 
Arkitekter håller kraften att styra människor med strukturer vi skapar, precis som en sagoberät-
tare. Som student på Institutionen för Inredningsarkitektur & Möbeldesign på Konstfack är jag 
en av de mäktiga. Arkitekten förväntas förstå sin struktur från början till slut i sin fulla komplex-
itet, och stort ansvar läggs på arkitektens axlar utifrån denna uppfattning. Under min tid som 
anläggare av arkitektur, har jag dock alltid känt att där är någonting som går mig om miste. När 
jag rör mig i arkitekturen och tolkar den med alla mina sinnen, finns där värden i arkitekturen jag 
inte kan förklara. Det har känts som att läsa en bok där vissa sidor rivits ut. Trotts de stilla sil-
huetterna känns den på något sätt ändå levande. 
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2.3 Dolda värden
För mig finns där någonting förminskande, angränsande på banalt, över att hävda att arkitek-
turen bara är konstituerad av sina fysiska byggstenar. Någonting kraftfullt gömmer sig bakom 
väggen och får den framstå som mystiskt övervakande när jag rör mig runt i rummen. Känslan av 
att vara övervakad på stora, tomma platser byts ut av känslan av en enorm trygghet inför ljudet av 
dörrhantagets låsmekanism när jag som barn gick in i hallen i mitt barndomshem. Det är arkitek-
tur som hindrar mig från att höra trädet falla i skogen, som förmyndaraktigt ställer sig i siktvä-
gen med lögnen om att ingenting hänt där ute och att trädet står upprätt kvar och att jag borde 
fortsätta mitt schematiska liv. När tanken korsar genom väggarna som omger mig fastnar krop-
pen mot dess yta, såsom stenarna gör när de silas från sanden i ett soll. Någon ansiktslös kraft 
stirrar in i mig från bakom väggens yta, och ber mig stanna upp, ber mig rätta mig efter systemet 
och gå genom passagen istället. Arkitektur uppfordrar men tiger och jag rättar mig i ledet än en 
gång. 
    Även om arkitekturen som omger oss kanske framträder tydlig i sin funktion, kan det finns mer 
under ytan än vad som är direkt förståeligt. Kanske är dess primära funktion någon helt annan, 
någonting som jag upplevde jag behövde finna, för att kunna börja förstå vad arkitektur är och 
hur den påverkar människor både fysiskt och emotionellt.



9

3.0 Inledning

Axis mundi är ett uttryck använt inom mytologin för att benämna platsen i vilken de fyra väder-
strecken möts och det jordliga förenar sig med det gudomliga, en plats som förser mänskligheten 
med en fast punkt att orientera sig efter, ett mänskligt bejakande av gudomlighet gjord synlig 
genom arkitektur eller annan struktur. Idén om en centrumpunkt har länge varit ämne för dis-
kussion bland religiösa, filosofer, vetenskapsmän och mystiker. Inom vetenskapen talar man om 
Leonardos DaVincis Vitruvianska människa, som, inskriven i ett geometriskt schema, berättar 
om universum som ett macroksmos cirkulerande runt människokroppen. Descartes och sam-
tida filosofer under upplysningstiden menade att tanken är den enda fasta punkten, och förklarar 
därmed människans sinne som centrumpunkt. Inom religionen tar sig centrumpunkten uttryck 
i gudasymboler, riter och i heligförklaranden. Att ha en centrumpunkt, någonting att orientera 
oss efter i vår vilda värld, tycks viktigt för oss. Metoderna att försöka förstå vad den består av är 
många. Vad som förenar alla metoder tycks vara en övertygelse om att Axis Mundi faktiskt finns 
och att den behöver finnas. Vetenskapsmän, religiösa, filosofer m.fl. verkar övertygade om att uni-
versum behöver befolkas av strukturer, objekt eller högre väsen i vilka vi människor kan spegla 
oss för att förstå vem vi inte är och därmed i förlängningen också vem vi är och slutligen att vi är. 
En tanke som berättar om våra strukturer som identitetsskapare i första hand och funktionsdug-
liga i andra hand, ett framhållande av strukturernas dolda egenskaper. 

Jag började tänka att arkitekturens syften kanske också är andra än vilka som är direkt utty-
dbara. Många av oss sover i sovrum, lagar mat i kök och många av oss kör sin färdväg till jobbet 
över stadens vägar och gator. Kanske är arkitekturens syfte att förse oss med rörelser. Koreo-
graferade rörelser som får oss att känna sammanhang och delaktighet i något som är större än oss 
själva. Till exempel kanske det huvudsakliga syftet med mitt sovrum är något annat än att förse 
mig med en plats för sömn. Om jag sover i ett sovrum kanske det i första hand ger mig en god 
känsla av att vara del av ett större system som talar om för mig att jag gör rätt, och förser mig med 
förutsättningar för vila i andrahand.

För att kunna arbeta med arkitekturens dolda värden skulle jag behöva översätta vad jag kunde 
tänkas finna i det undersökande arbetet till något konkret, något som kunde diskuteras utifrån sin 
form. Sedan skulle dess emotionella värden sättas på prov genom ett sagoberättande medium.
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4.0 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att ifrågasätta den postmodernistiska arkitekturskolningen 
och söka efter alternativa skapandeprocesser som är mindre kommersiellt inriktade och mer 
inriktade mot lösningen av brukarens problem. Genom att problematisera formgivningen av en 
“helig” struktur hoppas jag finna bättre förståelse för arkitekturens emotionella betydelse för 
människan och få bredare förståelse för hur jag kan använda alternativa processer och tvärveten-
skap i skapandet av arkitektur.  
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5.0 Problemformulering/avgränsning

5.1 Problemformulering
Utifrån projektets undersökningsarbete i och runt tvärvetenskapliga teorier om Axis Mundi 
kommer jag formge och bygga en arkitektonisk tolkning av Axis Mundi och använda den som en 
scenografi i en dansfilm. 
    För att kunna notera och presentera resultatet av arbetet på ett sätt som kan förstås både prak-
tiskt/konkret/kroppsligt och emotionellt/abstrakt/själsligt, skapar jag en historia genom ett 
sagoberättande medium (dansfilm) som komplement till rapport, ritningar och övriga handlingar. 

5.2 Avgränsning
I arbetet har jag valt att fokusera på de gemener jag funnit i teorierna om Axis Mundi, för att hålla 
mig så tematiskt nära en fördomsfri slutgiltig form som möjligt. Jag har därför fokuserat på Axis 
Mundi som idéer ur vilken jag ämnar gestalta formen för scenografin, istället för att låna estetiska 
uttryck från redan existerande strukturer.

För att hålla rapportens längd inom rimliga ramar har jag valt att begränsa antalen i rapporten 
presenterade tankar och teorier och citat, men lämnat rum för deras källor i referensförtecknin-
gen.

För att kunna hantera projektet logistiskt, har jag valt att sätta en begränsning för strukturens 
fysiska storlek så att den i nedmonterat skick kan rymmas i en personbil. 

Jag begränsar presentationsmediets längd till 5:00 minuter, en längd som jag tror klara av att 
berätta vad jag vill få sagt, utan att jag behöver krympa ner handlingen och utesluta viktiga delar 
eller späda ut den med en massa scener som inte är relevanta i berättandet.

“AXIS MUNDI” - En religiös, 
arkitektonisk tolkning.

- Upphovsperson okänd
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6.0 Metod
Genom inläsning av tvärvetenskapliga teorier om Axis Mundi och genom att kolla på filmer, 
musikvideor och scenkonst kommer jag formge en struktur och sedan sätta samman en berättelse 
genom ett sagoberättande medium (dansfilm). 
    Arbetet med projektet kommer sedan att bestå av två block: blocket där jag arbetar med det 
sagoberättande mediets tekniska frågor runt inspelning, postproduktion, och blocket där jag ritar 
och bygger en struktur utifrån resultaten av det undersökande arbetet. I byggandet av scenografin 
kommer jag också att ta hänsyn till proportion, skala och tillverkning. 
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7.0 Finna formen
7.1 skissartad början
Projektet behövde ta avstamp i byggandet av någonting konkret, en scenografi att ingå i mitt 
berättande. Någonting konkret som låter sig interageras med av brukaren, så att det skulle gå att 
diskutera själva formen och användandet. Jag behövde tillverka en scenografi att ta del i det som 
jag tänkte skulle kunna mynna ut i en dansföreställning. 

det inledande arbetet började med en fri skissprocess för att se om jag hade nog intressanta utt-
ryck att arbeta vidare med. Jag gjorde en snabb tillbakablick till gamla projekt och hittade former 
som jag gillade, och försökte sedan utvärdera mina skisser. Skisserna var på stora och mäktiga 
strukturer med en massa uttryck men de kändes inte så fördomsfria. Det kändes som om struk-
turerna blev för laddade av estetiska uttryck. Jag förstod att jag behövde renodla mina idéer för 
att strukturen skulle bli generellare. Jag började försöka ordna om i arkitekturens byggstenar för 
att försöka hitta mindre beståndsdelar att ta fasta på i skissandet.
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7.2 En anpassad struktur
Jag fann att rummet följer med människan oavsett var i arkitekturen hon befinner sig, rum-
men finns överallt. Bilden jag frammanade av idén om det generella rummet bestod av idén om 
anpassning, där ytor tyglats från sina oändligheter ner till former som byggts efter människans 
kropp. Med denna idé som byggelement började jag skissa på olika ramverksstrukturer i vilka där 
kunde spännas stora tygstycken som man skulle kunna se dansarnas kroppar igenom. Jag kom 
också på att ramverksstrukturerna kunde försättas med hjul så att de enkelt skulle kunna formas 
om och vara mer i dansarnas kontroll. 
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7.3 Platsen
Jag gick och undersökte min tilltänkta plats där allting skulle äga rum, parkeringshuset invid 
Konstfack på telefonplan. Min tanke var i det här skedet att projektet skulle mynna ut i en kortare 
dansföreställning på taket på parkeringshuset, en plats som frilägger sikten från andra byggnad-
er, tunnelbanor och diverse. Platsen kändes också som en scen som på något sätt var avlägsen 
världen nedanför och som skulle få dem som ser på föreställningen att störas mindre av intryck 
från världen utanför. Väl på plats slog det mig att samtliga plan lutade märkbart. Detta innebar 
att strukturen inte skulle kunna ha hjul eftersom att den då skulle rulla iväg från dansarna. Andra 
bakslag var faran att strukturen skulle kunna välta över dansarna och skada dem på grund av lut-
ningen. Med alla problemen åtgärdade skulle scenografin inte längre se ut som den lätthanterliga, 
dansanta och stiligt avskalade strukturen jag ville att den skulle vara. Lösningen såg alldeles för 
komplicerad ut och tekniska lösningar skulle ta fokus från berättandet. Dessutom skulle sceno-
grafin heller inte kunna improviseras med i en tillräckligt nog varierbar utsträckning som jag 
önskade. Åter igen skulle den bli för specifik.
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7.4 En annan väg
Som en del i en dansföreställning behövde scenografin ha massor av uttryck. Jag sköt tanken 
på den rullande scenografin åt sidan för att ge utrymme åt ett mer avskalat och uttrycksstarkt 
skissande. Rummen i skisserna blev stora och hade massor av uttryck. Jag blev intresserad av hur 
enkelt jag skulle kunna skapa vad jag tyckte vara en värdig motspelare till dansarna i mitt projekt. 
Jag använda mig av ord som flyktighet och föränderlighet och skissade på strukturer som kunde 
beté sig mer människolikt. Ett tema som återkom var de uppblåsbara rummen som jag tyckte 
blev förföriska och dansanta. 
    Jag fastnade för en idé på ett rum/scenografi av tunn transparent plastfilm som skulle kunna 
gå att blåsa upp med en kanalfläkt och sedan ljusättas effektfullt. Den dansanta och flyktiga struk-
turen i vilken dansen skulle äga rum, var inte längre fastnaglad till en bestämd form utan kunde 
bjuda på stor förändring och improvisationsmöjlighet. Rummet skulle dessutom gå att flytta runt 
för att kunna blåsas upp på andra platser, det betedde sig som en scen i sig själv och var därför 
inte längre i behov av att vara platsspecifik för parkeringshuset längre. Jag lockades av tanken 
på den ufo-lika strukturen uppblåst i naturen och den effektfulla kontrasten mellan natur och 
arkitektur.
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Modellprov

Skisser
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7.5 Villospåret och vägen tillbaka
Under en handledning med Karin Tyrefors angående programmet för projektet tyckte vi båda 
att arbetet med examensjobbet nu tappat sina hållpunkter för vad som innehåller en inredning-
sarkitekts kunskaper och uppgifter. Projektet skulle bli för vagt, konstnärligt och omöjligt att 
opponera på. Programmet jag skrivit för gestaltandet av strukturen byggde nu till stor del på min 
konstnärliga ambition att hitta stora och effektfulla uttryck, snarare än att söka efter relevanta 
nyckelord som kunde leda mig fram till en problemspecifik form. Jag hade också försummat 
viktigheten att strukturen hade värden som passade in i projektet. Jag behövde återvända till 
projektet med berättelsen om arkitekturen i första hand, och bygga strukturen utifrån avsikten att 
projektets huvudsyfte är att berätta en så sann bild om människa kontra arkitektur som möjligt. 
Nu hade det kommit att mer handla om skapandet av en improvisatorisk dansföreställning för 
sakens egen skull.
    Jag lade idén om det uppblåsbara rummet åt sidan och började tänka tillbaka på projektet som 
det såg ut från början, och på ramverksscenografin jag skissat på tidigare. Jag plockade fram min 
gamla modell och började experimentera med den för att se om jag nu kunde hitta former som 
bjöd på rätt egenskaper. Jag mindes problematiken jag haft med det lutande taket som plats och 
beslöt mig för att jag behövde hitta en ny med bättre förutsättningar. Jag hade tankar på att jag 
skulle kunna hitta ett stort jordbruk eller grustag att vara på, men jag sköt arbetet med platsen på 
framtiden och fortsatte arbetet med formsättningen av scenografin. 
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8.0 En alternativ process

8.1 Tvärvetenskap
Jag kom snabbt till insikt om att jag skulle behöva använda mig en annan process för att finna 
de former jag letade efter. Eftersom jag ville skapa en “helig” struktur, kändes det fel att använda 
en på Konstfack gängse designprocess eftersom jag anser att en sådan process oftast bara behan-
dlar strukturer som estetik. Jag såg uppenbara problem med en sådan designprocess eftersom 
mina upplevelser av den, är att den tenderar att ofta bara diskutera produktens/formens estetik 
och utseende. Problemet med en sådan hållning skulle i formgivningen av min scenografi vara 
ett letande och framhållande av formen som en “snygg” respektive “ful”-form. Jag ville att andra 
värden skulle diskuteras. Jag ville använda mig av en process som istället diskuterade min form 
utifrån ett filosofiskt perspektiv, och där referenserna var mer rotade i hur människan historiskt 
har sett på sin existens och hur människan uttryckt sina idéer genom t.ex religion och vetenskap.
Jag ville ha konkreta belägg för min strukturs form och behandla den mer som ett visualiseran-
det av filosofiska idéer om helighet. Jag förstod att jag i skapandet av min form skulle behöva bli 
mer tvärvetenskaplig än jag varit i tidigare projekt. Det handlade inte längre bara om att ha en 
skissprocess, utan arbetet som skulle skapa formen skulle behöva underbyggas av teorier, former 
och symboler lånade ur de källor jag kunde tänkas finna. 
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8.2 Axis Mundi
I sökandet efter information om heliga strukturer, blev jag varse om teorierna runt Axis Mundi. 
Axis Mundi är ett latinskt uttryck som använts genom århundranden av specifika grupper  i 
benämnandet av en för dem särskild plats. Historiskt sett har Axis Mundi använts som term i 
beskrivandet av punkten där de fyra väderstrecken möts och det jordliga förenar sig med det 
gudomliga, ett jordens centrum. Uttydbart ur vår historia är det också att denna centrumpunkt 
inte är densamma för alla. Beroende på vem det är som talar, tillskrivs punkten nya platser och 
ges andra uttryck. Inom den tidiga judendomen fungerade berget Zion som en Axis Mundi och 
för de gamla grekerna var Omphalos (navel) -stenen vid oraklet i Delphi, Axis Mundi. Inom vet-
enskapen talar man bland annat om Leonardos DaVincis Vitruvianska människa, som, inskriven 
i ett geometriskt schema, berättar om universum som ett macrokosmos cirkulerande runt män-
niskokroppen. Vitruvius som själv var arkitekt under det första århundradet f.kr beskrev i texter1 
arkitektens huvuduppgifter, varav en av dem: skapandet av solur (Gnomonik) var en av de vikti-
gaste. 

8.3 Gnomonik
Gnomoniken lärde arkitektstudenter om rum/rymd som horisontaler runt en vertikal axel(en 
Gnomon). Vitruvius använde Gnomonen som en schablonbild av arkitektur, på grund av att dess 
skugga liksom arkitekturens skugga är en konstant och inte som människans skugga, flyktig. 
Gnomoniken berättade också om ett systematiserande av naturen. Ett nedbrytande av naturens 
beståndsdelar till strukturer som människan enklare kunde förstå och ta till sig. Systematiseran-
det av naturen framträder kanske tydligast i vår infrastruktur. 

Mångfalden
Axis Mundi

(1) Marcus Vitruvius Pollio, 
De Architectura - Book IX, 
CA 80 f.kr
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8.4 Romerska vägen
Det romerska rikets norm för befästandet av en ny stad började med korsandet av två vägar, en 
nord-sydlig (Cardo) och en väst-östlig (Decumanus)2. Korsningen vid vägarnas möten utgjorde 
punkten ur vilken staden skulle byggas mot himlen och sedan sprida sig vidare utåt över land-
skapet. Centrumpunkten varifrån man orienterar sig själv har ofta falloska egenskaper. Fallosens 
upprätta hållning gjorde den synlig på långa avstånd och därför ständigt närvarande som orien-
teringspunkt.

8.5 Fallos/Umbilical
Den upprätta hållningen kommer igen i nästan samtliga definitioner av Axis Mundi, inom allt 
från buddhismens chakramönster, där rotchakrat står sig vertikalt i förhållande till kronchakrat 
till något så domesticerat som vår upprätta midsommarstång. Den upprätta hållningen trotsar 
gravitationens naturlag, och reser sig likt människan upp från marken mot himlen. Symboliken 
runt den stående hållningen är mångfaldig . Även om Axis Mundi traditionellt sett betraktas som 
en ensam fallos är idén om Axis Mundi traditionellt sett också bestående av ett feminimum, en 
umbilical, en navelsträng som sträcker sig neråt från himlen/gudomligheten och möter fallosen 
på mitten i dess strävan uppåt. På så vis bildas en länk mellan gudomligheten och det jordliga på 
platsen där de två vägarna möts. Idén om att Axis Mundi utgör en länk mellan jordligheten och 
gudomligheten  är en vanligt förekommande uppfattning. Dock såg jag att termen “gudomlighet” 
inte nödvändigtvis behöver förstås som utrustad med religiösa värden, utan kan likställas med 
det som skänker människan en trygghet och ett syfte; ett hem, sitt yrke eller sina nära och kära. 

=

(2) Norman Crowe, Nature and the idea of a man-made world, MIT press, 1995
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8.6 Mångfalden
Ju mer jag lärde mig om Axis Mundi framträdde idén allt mer och mer som arkitekturteori. Jag 
upptäckte att arkitekturens beståndsdelar historiskt sett har haft höga emotionella och spirituella 
värden. Genom tiderna har arkitekturen använts för att trygga människor, stänga ute vildheten, 
någonting som jag kan se spår av fortfarande idag i våra moderna nutidssamhällen där krav på 
säkerhet och skyddad personlig integritet ökar.3 Arkitekturen har belagda värden som inte är 
direkt påtagbara, och genom vår historia och uttydbart av våra kulturer är det synligt. Axis Mundi 
är inte så mycket idén om en centrumpunkt i sig, som det är ett system ur vilken vi kan uttyda 
världen och oss själva, precis som arkitektur. Vår arkitektur, vår infrastruktur, våra sociala sys-
tem talar om för oss hur vi ska röra oss och varför och därför kan ett helt samhälle, en hel stad, ett 
land och för dem som lämnat den, även vår jord stå för värden förknippade med Axis Mundi. Axis 
Mundi kan också vara något litet, en doft eller ett minne. Axis Mundi står alltid i kontakt med 
människan, inte som grupp utan som individer, eftersom definitionen generellt tycks knuten till 
minnen och tro. 

8.7 Beställaren 
Människokroppen går att ses på ur två synvinklar, som levande och rörlig eller som död och 
orörlig. Som död tar kroppen varken tid eller rum i anspråk. Leonardo DaVinci skrev in den 
levande människokroppen i en cirkel, då den i och med sin rörlighet tar plats utanför sig själv. 
Min förståelse av kroppen som en rörlighet är att den också behöver ta rumslig plats och bör 
därför skrivas in i en sfär, där likt den Vitruvianska människan, naveln utgör mittpunkten. Sfären 
med centrum i människans navel och vars klotyta4 tangerar kroppens yttersta utsträckta lem är 
alltså människans rörelseutrymme, den rumsliga volym som en obehindrad kropp kan tänkas ta i 
anspråk. En Arkitektonisk/rumslig tolkning av Axis Mundi behöver således kapsla in den.

(3) Norman Crowe, Nature and the idea of a man-made world, MIT press, 1995
(4) Klotyta är det välvda ytmembranet av en sfär
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Rörelsesfär
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9.0 Formprocess

9.1 två linjer på ett papper
Eftersom idén om att geografiskt sett befinna sig någonstans var den minsta gemensamma 
nämnaren jag kunde finna, fick jag börja formprocessen med tankar kvar i ideerna runt hur män-
niskan förhållt sig till sitt eget koordinerande över öppna ytor. Koordinatsystemen är liksom det 
romerska systemet uppbygt av två korsande linjer i benämningen av en specifik punkt. Jag kor-
sade två linjer som förhåller sig 90 grader till varandra på ett papper och började sedan försöka 
bygga mig en gnomon. Med hjälp av en mer gängse designprocess började jag fritt modellera med 
de korsade linjerna för att finna former som jag kunde härleda till det undersökande arbetet. Jag 
letade efter geometrier, eftersom geometrier har en historia att teoretiskt kopplas samman med 
gudomligheten i människans skapande.
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Geometrier inuti skärningspunkten
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9.2 Geometri
Filosofen och matematikern Pythagoras fann på 500-talet f.kr en formel5 för symmetrier som 
uppstår i naturen. Detta kartläggande av naturen som ett geometriskt system berättar om naturen 
och människan som konstruerabara av handens kraft, liksom arkitektur, en kreationistisk tanke 
som ger människan gudomlig makt. Makt att anlägga sin egen natur, att skapa den i sin bild, att 
skapa arkitektur. Bland de geometrier som uppstod i skissandet med linjerna på pappret uppstod 
fort kvadrater och rektanglar. Geometrier såsom fyrkanten, mer specifikt; kvadraten, kände jag 
igen från schematiska bilder över människroppens symetri,6 för att återvända till arkitekturens 
beställare, och den återkopplar i och med sin perfekta symmetri till cirkeln som beskriver männi-
skans sfäriska rörelseutrymme. Kvadraten kan också effektivt inkapsla cirkeln. En liksidigt ex-
truderad kvadrat, en kub, kan på samma vis inkapsla sfären, då även de geometrierna har perfekta 
symetrier för varandra. Den kubiska formen talar också om idén om himlen och jorden som två 
plan som förbundits. Genom att skära upp de korsande linjerna jag ritade på pappret från origo7 
och vika upp flikarna vid skärningspunkten och sedan göra lika dant på ett plan till och lägga det 
andra planet ovanpå det första så att det första planets uppvikta flikarnas spetsar möter det andra 
planets uppvikta flikars spetsar, såg jag hur en kub också kunde ses som en länk mellan två plan. 
Formen som framträder av alla de uppvikta flikarna tillsammans blev en kub. En kub där botten-
halvan utgjordes av den jordiska fallossen och den övre halvan utgjordes av den gudomliga um-
bilicalen.

(5) Formen, också känd som Gyllene snittet; Gyllene snittet är det förhållande som erhålls när en sträcka delas i         
    en längre del a och en kortare del b på så vis att hela sträckan a+b förhåller sig till a som a förhåller sig till b.
(6) Hänvisning till illustrationen ovan. Vitruvian Man, Leonardo Da Vinci, ca år 1500
(7) Origo: Punkten i ett koordinatsystem där axlarna skär varandra.
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Kuben - en länk mellan två plan
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PLAN

ELEVATION

PERSPEKTIV

Idéritningar
Den cirkulära kaosartade 
formen representerar 
människan i rörelse.
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9.3 Objekt / Arkitektur
Dock kunde jag inte komma förbi att den kubiska formen kändes mer som ett objekt än som 
arkitektur. Den betedde sig antisocialt och skallöst och gav inga ledtrådar för hur den kunde an-
vändas. För att skapa arkitektur måste man först ha tillgång till subjektet, det som genom ett krea-
tivt språng kan fråntas sin ursprungsform och bli till en annan. Jag kom fram till att om jag bröt 
upp en av sidorna på den kubiska formen med en form som anpassats efter människans kropp fick 
kuben en skala och det blev möjligt att se på den som den inte bara är passivt närvarande, utan 
komunikativ.  När den kubiska formen givs en passage som leder in och ut ur den gör det också att 
jag upplever den som en tryggare plats än ute i vildmarken. Jag tyr mig till den. Den tar hand om 
mig.  en passage gör det också möjligt för människan att träda in i den gudomliga strukturen och 
ta den i besittning med sin rörelsesfär och slutligen själv bli centrumpunkten, Axis Mundi. 

OBJEKT ARKITEKTUR
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10.0 Dags för inspelning

10.1 Byte av medium och plats
I det här skedet i projektet hade jag varit i kontakt med två dansare som var intresserad av att 
delta i projektet. Jag träffade upp dem för att höra hur de brukar arbeta och om de hade några 
konkreta tips på hur en föreställning sköts professionellt. De övertygade mig då att det förmod-
ligen var enklare om projektet mynnade ut i en film istället för en föreställning, i och med att jag 
ändå ämnade dokumentera föreställningen i rörlig bild. Platsen där allting skulle utspela sig var 
också viktig. Jag ville att platsen skulle upplevas som befriat från spåren av vår civilisation, så 
att strukturen då skulle kännas ännu mer i fokus. Platsen behövde vara ännu mer fri från spåren 
av vår civilisation och mitt inspirationsmaterial talade om för mig att ett ökenliknande landskap 
med sin homogena materialitet och ålderslöshet skulle bjuda på bra sceniska egenskaper. Jag 
sökte efter stora grustäkter i närheten av Stockholm genom att kolla på kartor på Google earth. 
grustäkterna hopade sig strax utanför Stockholm på ett avstånd som skulle kräva tillgång till bil. 
Den största av dem ligger i Tullinge sydväst om Stockholm och ägs av företaget Jehander AB, där 
de bryter sten, sand, grus och makadam och säljer inom sverige och till resten av världen. Grustäk-
ten var gigantisk, och hade stora ytor som på kartan verkade likna dem miljöer jag sökte efter. Jag 
ringde Jehander och kom i kontakt med platsansvarig för grustäkten, Veronika Nordh. Veronika 
var jättepositiv till projektet och bjöd ut mig till grustäkten för ett studiebesök innan föreställnin-
gen skulle äga rum. Platsens egenskaper gjorde att jag kunde använda min scenografi utan risk för 
att den skulle välta eller annat, och jag tänkte att dess raka och geometriska former skulle ha en 
kraftig kontrasterastverkan mot det böljande landskapet. 
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Inspelningsplats
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10.2 Storyboard
Jag insåg att min film var i behov av en början och ett slut för att vara intressant och för att inte 
bara vara ett brusigt utsnitt av processen. Som en del av ett professionellt filmarbete i syfte att 
bygga upp en trovärdig berättelse kring projektets tema, behövde jag nu tillverka storyboard, en 
samling bilder som förklarar scenernas uppbyggnad och känsla. Arbetet med storyboarden började 
med tankarna runt ideerna om kronologin i vilka strukturerna uppstår. Vad består strukturerna 
av när de först börjar ta form? Min ramverksstruktur genomgick snabbt en förändring, där den 
styckades upp till flera strukturer då den ensam inte visade sig kunna berätta hela historien om sin 
uppkomst, från början till slut. Dess absoluta form lämpade sig för berättandet om arkitekturen i 
ett slutskede, där den anpassats från att ha varit ett passivt objekt till att komunicera med männi-
skan, men hur tog den sig dit? Jag tänkte att den uppstår ur minnen. När en varelse trampat i sina 
egna fotspår tillräckligt länge på en specifik plats är den förmodligen knuten till platsen av minnen 
av hur platsen fungerar. På samma vis skulle min storyboard handla om hur en människa går från 
vildheten i ett öde landskap till att slutligen ha lämnat så många spår efter sig på en plats att min-
nen från just den platsen får den att framstå som mindre vild, kanske även, som ett tryggt hem. 
Först kanske detta hem inte har en komunikativ struktur, men snart lär sig människan tygla struk-
turen, rama in den och göra den till sin.
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STORYBOARD

Dansfilm (CA 5:00 min)

Producent/Regi: Henrik Lindholm
Foto: Lisabi fridell
B-Foto: Olle Kirshmeier
Ljus: Magnus Mikaelsen
Redigering/Klipp: Joakim Kinberg
Grading:  
Kostym: Filip Palmen
Dans: Oskar Landström

Plats: Jehander Grustäkt (Riksten)
Inspelningsdatum/Tid: 1 April - 2012, kl. 08.00 - 19.00

Önskade väderförhållanden: Sol alt. molnigt, företrädelsevis med blåst

Utrustning: HMI 4000, HMI 1200, Solsegel + vit (ca 3m*3m), Friggor, Sandsäckar, C-stativ, Flaggor, Frostfilter, Elaggregat  4 kw, ex-
trakablar, Bensin ca 10 liter, Alexa filmkamera, Scenografi, skruvdragare + bits och skruv, Pirra, Produktionstält, Filtar, Kostymering, 
Frukt/mackor/dryck
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Klippt från svart 
Längd på klipp: ca 10 sek
Skymningshimmel och det blåser. Inget annat än sandbergen och himlen 
syns. Ödsligt. Musiken är på första tonen, utdragen.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sek
Skymningshimmel. Inget annat än sandbergen och himlen och solen syns. 
Ödsligt. Musiken drar vidare, börjar bygga upp en struktur.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sek
Dagtid. Människan syns för första gången. Han är ensam och stilla. Vilsen. 
Himlen blåser förbi ovanför. Kanske hörs blåst i musiken. 

Snabbt enkelt klippt 
Längd på klipp: ca 10 sek
Skymningshimmel. Inget annat än sandbergen och himlen och solen syns. 
Ödsligt. Musiken ändrar form så sakteliga.

1
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Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 4 sek
Solen gör så att människans gestalt förmörkas. Han kollar upp i solen. Solen 
står för det gudomliga. Kreativiteten föds. Musiken antar form. 

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 2 sek (Massor av liknande klipp)
Kreativiteten född, skapandet av arkitekturen börjar. småskaliga rörelser. 
Arkitekturen manifesteras av spår av aktivitet: linjer, fotavtryck. Musiken 
bygger vidare upp. 

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 5 sek (Massor av liknande klipp)
Kreativiteten född, skapandet av arkitekturen börjar. småskaliga rörelser 
övergår till större och mer experimentella med hela kroppen som verktyg. 
Musiken fortsätter och stagnerar. Är rytmisk.  

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 5 sek (Massor av liknande klipp)
Kreativiteten född, skapandet av arkitekturen börjar. småskaliga rörelser 
övergår till större och mer experimentella med hela kroppen som verktyg. 
Musiken fortsätter och stagnerar. Är rytmisk.  

2
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Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sek (Massor av liknande klipp)
Rörelserna stannar upp. Han börjar förhålla sig till sina egna spår. 
Går baklänges. Musiken är mindre rytmisk och mer sökande, så 
som inför en epifani.  

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sek (Massor av liknande klipp)
Kameran backar bakåt längs spåren och stannar vid ett fotavtryck och sakta letar sig 
skuggan från scenografin över fotavtrycket. Musiken sätter igång med förnyad kraft så 
som om den blivit överraskad. I spåren av mänsklig aktivitet har en orienteringspunkt 
uppenbarat sig. 

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 2sek (Massor av liknande klipp)
Scenografin delar naturen i två delar. Skapar gränser. 
Skapar orienteringsriktningar; höger om och vänster 
om. Symetri. Musiken fortsatt mäktig. 

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 3 sekunder (massor av liknande 
klipp)
Ur marken växer scenografin upp från ingenting...

3
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Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sek (Massor av liknande klipp)
Människan är i arkitekturens närvaro. Människan levande. Arkitek-
turen besjälad men stilla och vakande. Dansen är symetrisk och sakral, 
långsam och kraftfull.Musiken är stagnerat rytmisk. 

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 2 sek (Massor av liknande klipp)
Skapandet fortsätter. Rörelserna är gränsbildande och uttrycker en 
intim kraft. Sökandet efter ett sammanhang. Den tvådimentionella 
strukturen räckte inte till. letar kreativt vidare.
Musiken fortsätter. 

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 3 sek (Massor av liknande klipp)
Skapandet fortsätter. Rörelserna omsluter, bildar hela 
figurer, som kanske korsqar varandra.
Musiken fortsätter.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 5 sek (Massor av liknande klipp)
Kameran blickar upp på scenografin som uppenbarat sig. 
Den är gudomlig och monumental. Solen är i symetri. 
Musiken är mäktig.
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Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 3 sekunder
Från ingenting kommer sakta en skugga krypande 
över ansiktet och låser inne blicken.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 3 sekunder
Kraftfullt kommer gränserna ut från honom och omsluter honom. han 
har låst inne sig själv. hålls upp av den, samtidigt som han hålls fast.
Musiken fortsätter.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sekunder
Från klippet innan. filmat från ovan. Han känner 
gränsen med händerna utan att se. pannan i sanden. 
Gränsen känns nu hämmande. Musiken tystnar till.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sek (Massor av liknande klipp)
Människan testar sin jord som från början var gränslös, men vågar 
inte se. Skjuter jorden framför händerna och söker blundande. 
Musiken blir ömkande?

5
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Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 15 sekunder
skymningshimmel. Långt symmetriskt filmat klipp där dansaren 
ser en öppning i rummet. Han går sakta och stilla ut ur rummet 
mot solen. Solen står för gudomlig inspiration och den leder 
honom vidare ut mot platsen där ännu inga spår finns. Musiken 
dånar och tystnar sen och fortsätter tyst när bildrutan blir svart.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sekunder
Dansaren reser sig upp. Ser sin plats, och tar den i anspråk. Innanför gränserna 
skapas spåren. Utanför finns inga spår och inga minnen. Plötsligt stannar han upp 
och kollar in i kameran som om han fått syn på någonting..
Musiken är pampig.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sekunder
2-3 klipp där kameran kommit 2-3 meter närmare dansaren per klipp, så att 
han till slut syns i torsoperspektiv och sedan är det ögonen kvar i bild. Han 
kollar rakt in i kameran, som om han ser solen gå upp för första gången.
Musiken pampig.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 10 sekunder
Han kommer på att han har val. Han skapar själv 
gränserna, och han kan själv bryta dem.
Musiken pampig.

Snabbt enkelt klippt
Längd på klipp: ca 2 sekunder
Gränsen suddas ut av en enkel handrörelse genom 
sanden. Musiken pampigast. Människan har lärt sig 
kontrollera arkitekturen efter sig själv. 

6
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10.3 Inspiration
Som inspiration till filmens gestaltning sökte jag också bland filmer och musikvideor. Jag inspir-
erades starkt av regissören Chris Cunninghams musikvideo åt Madonnas låt Frozen, där videons 
huvudperson, Madonna, befinner sig ensam ute i en öken. Stämningen är kylig och ödesmättad, 
precis såsom jag önskade min film att vara. Min kanske främsta inspirationskälla  är Stanley Ku-
bricks långfilm från 1968, “2001: a space odyssey”. “2001 a space odyssey” är klippt med långa 
klipp med en kamera som ofta befinner sig i ett centrumperspektiv i förhållande till vad den por-
trätterar. Kameran står ofta still och när kameran rör sig är är rörelserna stillsamma. Jag tog fasta 
på dessa egenskaper och skrev in dem i storyboarden.

“Frozen” - Madonna
Chris Cunningham

“2001: a space odyssey” 
Stanley Kubrick

“2001: a space odyssey” 
Stanley Kubrick
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10.4 När det inte går som man tänkt sig
Allt i takt med att arbetet med scenografin fortsatte hade det inspelningstekniska förarbetet också 
satts igång. I nuläget bestod teamet som skulle åka ut till grustäkten och spela in av Filmfotograf 
Lisabi Fridell, B-fotograf Olle Kirchmeier, Ljussättare Magnus Mikaelsen, dansare Oskar Land-
ström och jag. Med oss skulle vi också ha en inhyrd filmutrustning samt lånad ljusutrustning från 
STDH och en elgenerator lånad från Konstfack. Utifrån alla inblandades scheman bestämde jag 
tid för inspelning. Jag bestämde mig för att ha två dagar som möjliga inspelningsdagar för att 
eliminera risken för dåligt väder. var det dåligt väder kunde jag hoppas att vädret den andra dagen 
skulle bli bättre. Valet föll på helgen den 31:e Mars/1:e April. Jag hyrde en bil över den helgen för 
att kunna köra fram och tillbaka utrustningen och inspelningsteamet. Jag var medveten om att 
logistiken skulle bli tuff, även om vädret var torrt och soligt. Om vädret blev dåligt, nederbörd och 
blåst, skulle jag behöva ställa in på grund av känslig utrustning och allmänt svåra förhållanden för 
teamet. Det var därför skönt att ha två alternativa dagar. På lördagen den 31:e kom en massiv snös-
torm in över stockholm och graderna frös till långt under minusstrecket. Väderprognosen visade 
att snöstormen och kylan skulle hålla i sig hela helgen. Med hänsyn till den känsliga tekniska 
utrustningen och de logistiska svårigheterna fick jag ställa in inspelningen. Detta var ett hårt slag 
mot projektet eftersom det inte rymdes budgetmässigt att ordna ihop utrustning och teamet igen 
för ett nytt försök i samma produktionsskala. 

10.5 sagan i fokus
Skalan för produktionen fick nu minskas för att passa till det mer pressade tidschemat och en mer 
pressad budget. Fokuset på projektet var trotts allt inte att producera en cinematisk film, utan 
fokus låg på berättandet om arkitekturens emotionella värde. Jag planerade om och fann en lösn-
ing att fortfarande spela in filmen med enklare medel. Postproduktionen skulle jag behöva sköta 
själv eftersom jag skulle behöva ha full insikt i hur filmmaterialet sattes samman för att säkerställa 
att berättelsen framstod så riktigt som möjligt.
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10.6 Tillverkning: Vitruvian Henrik
För att kunna bestämma en specifik skala för scenografins form behövde jag veta mer om brukaren, 
dansaren. Svårigheterna i projektet ledde till att dansaren jag haft kontakt med inte längre hade 
tid att delta. Med lite tid kvar, beslöt jag att jag själv skulle dansa i filmen. Jag gjorde ett schema 
över min egen kropp inskriven i en sfär och lät det scenografiska skelettet anta sin form utifrån 
inkapslandet av den. Passagen gav jag också ett så enkelt uttryck som möjligt, en rektangulär form 
som adderats en av kubens sidor. Den rektangulära passagen gav jag proportioner utefter min egen 
kropps rumsliga rörelsevolym när jag är gåendes med händerna i sidan. För att berätta om min 
struktur som en idé och inte som en estetik, var det viktigt att scenografin framstod som streck 
ritade i luften, som en nedklottrad idé på ett papper. Det var också viktigt att “strecken” var raka 
och obrutna av konstruktionslösningar. Jag bestämde att jag skulle använda mig av träreglar som 
jag skulle foga ihop till en form med svetsade stålhörn av fyrkantrör. Reglarna målade jag med en 
matt oxidsvart gelatinbaserad färg, för att minimera reflexer och på så vis öka känslan av att sce-
nografin upplevs som ritad i luften. Scenografin byggde jag av elva tre meter långa, två två meter 
långa och tre en meter långa 2”2 reglar, som med en liten marginal skulle klara av att inrymma min 
rörelsesfär. Passagen byggdes av två två meter långa och en en meter lång -träreglar. De byggna-
tionskritiska punkterna, hörnen, svetsade jag ihop av fyrkantiga stålrör av samma ytterdimention 
som reglarna och för att få reglarna att passa där i fasade jag av dem i ändarna. För att få de svet-
sade hörnen svarta pulverlackerade jag dem.
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MIN LÄNGD 1980 MM
MIN NAVELHÖJD 1200 MM

Vitruvian Henrik
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I verkstaden
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11.0 Ritning
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12.0 Inspelning

Filmen spelades in i Jehander grustäkt utanför Tullinge i Riksten i Stockholms Län den 15:e April 
2012. Filmade gjorde Jonas Georgsson. Assisterade gjorde Staffan Lindell. Musiken skapades av 
Karl Tyrväinen. Regi, dans, scenografi och postproduktion - Henrik Lindholm. 
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Axis Mundi under inspelning
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13.0 Resultat

00:00 00:10 00:20

00:30 00:40 00:50

01:00 01:10 01:20

13.1 Filmsekvenser 
Axis Mundi (00:00 - 03:30)
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01:30 01:40 01:50

02:00 02:10 02:20

02:30 02:40 02:50
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03:00 03:10 03:20

03:30
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13.2 På Vårutställningen
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13.3 Sammanfattning
Examensarbetet Axis Mundi var i största gemäng ett undersökande arbete i syfte att få bredare 
förståelse för arkitekturens psykiska förhållande till arkitektur. Eftersom psykologiska värden inom 
arkitekturen är dolda och inte direkt delaktiga i en på Konstfack gängse designprocess, fick jag gå 
tvärvetenskapligt tillväga. Arbetet resulterade i en form som sedan byggdes i fullskala till en sceno-
grafi för att vara med i en dansfilm. Scenografin fick sin form utifrån teorier om Axis Mundi, en idé 
som använts inom tvärvetenskapliga fält för att framhålla strukturers osynliga värden såsom heli-
ghet. 
    Till vårutställningen skapades fyra affischer; en affisch med examensarbetets rubrik, en affisch 
som ingående förklarar projektet i text, en affisch (rapportens omslag) med en idéritning på som 
förklarar hur formen är uppbygd, och en stor affisch föreställandes formen/scenografin uppställd 
på sin inspelningsplats. Förrutom affischerna visades också filmen upp på en monitor med hörlu-
rar som ljudkälla.

13.4 Emotionellt
Vid uppmonteringen av scenografin ute i grustaget, kändes det som byggandet av ett monument, 
ett monument över mänsklighetens skapande. En hyllning till begynnelsen, då vi för första gån-
gen såg kreativt på vår omvärld och började forma den efter oss själva. Scenografin uppmonterad i 
det ökenlika landskapet skiljde sig så mycket från sin omgivning att jag genast och instinktivt ville 
bruka den. Med en passage beskrivandes mina mått talade den om för mig att den ville bli använd 
och jag tydde mig till den. Solen sken och föll genom strukturen och dess raka skuggor kastades 
över det böljande landskapet. Den öppna formen framträdde som fullständigt transparant, men 
ändå kändes det fel att överträda gränserna och passera genom en passagelös sida. Det kändes som 
om jag då skulle bryta någon form av överenskommelse. Formen uppmonterad på inspelningsplat-
sen fick mig att tänka på människans skapande, som någonting vi behöver för att veta vem vi är. Vi 
behöver kreativiteten att formge vår omvärld efter oss själva, men vi behöver också kreativiteten så 
att vi sedan kan tro på vad vi skapat. Vi skapar våra egna sanningar när vi skapar vår omvärld. Låt 
oss säga att vi lägger en planlösning för en lägenhet, och sedan flyttar en familj in i den lägenheten 
och bor där en längre tid. Chanserna är att den här lägenheten med tiden kommer transformeras 
för familjen från att vara ett gäng uppradade betongelement, gipsskivor och standardskåpsmod-
uler, till att bli ett hem. Ett hem som för familjen står för omhändertagande, skydd, närhet till kära 
och trygghet. Värden som jag tror först uppstår i och med människans kreativiva förmåga att trans-
formera banaliteter till någonting som är omätbart och fullständigt abstrakt, men ändå där. En tro 
på helighet.
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14.0 Diskussion

Jag har alltid intresserats av att försöka se en helhet och sedan fatta beslut utifrån de insikterna. 
Jag tror att för att man ska kunna bli en duktig formgivare, arkitekt måste man först få koll på 
vilka klossar man har innan man börjar bygga. Jag tror att specifik kunskap med fördel föregås av 
generell kunskap så att man kan skapa holistiskt, från grunden och hela vägen upp genom hier-
arkierna för att slutligen bli specifik. För att kunna skaffa sig generell kunskap tror jag det är viktigt 
att försöka fundera på vad vi håller på med som homofaber, människor som gör. Jag tror att det är 
viktigt att fundera på varför vi skapar, för knutet till frågan “varför” finns fler följdfrågor som kan 
leda en vidare. Frågan varför har fått mig att intressera mig för frågor om världen i stort såsom 
ekologi och ekonomi. Som formgivare ser jag det som viktigt att förstå att sakerna vi skapar kom-
mer vara brickor i ett globalt spel, och jag tycker att det är en formgivares ansvar att förstå hur ens 
skapande påverkar världen i litet och i stort. Därför försöker jag lägga upp mina arbeten, även det 
här exjobb, på sätt som tillåter mig att ha ett långt undersökningarbete. I det här exjobbet ville jag 
bejaka känslornas viktighet. Känslor är en formgivares viktigaste verktyg. Om man kan få någon att 
känna någonting i enlighet med vad man avsåg så tycker jag att man har gjort ett bra jobb. Men att 
känna är ett mycket abstrakt begrepp. Vad består tillexempel hemtrevnad av? Jag ville undersöka 
om känslor uppstår ur styling, eller om känslorna uppstår ur någonting mer fundamentalt för män-
niskans existens. I mitt undersökningsarbete fann jag att känslor ofta uppstår ur andra känslor, 
såsom trygghet. Tryggheten kan uppnås på en mängd olika sätt, men i samtliga fall i mitt under-
sökande arbete handlar det om tro, man tror att man är trygg. Att tro ser jag också som en kreativ 
gärning, någonting som går hand i hand med skapandet i sig. 



54

Det undersökande arbetet har lett mig fram till att jag kritiskt kan förhålla mig till designproces-
sen där ofta begrepp som till exempel hemtrevnad och andra begrepp som mestadels handlar om 
estetik och “styling” ofta ingår. Arbetet har också lett mig till att jag nu bättre kan komma runt 
svårigheterna med en sådan designprocess och hitta andra vägar som kan leda mig till en prob-
lemspecifik form. Men en tvärvetenskaplig designprocess är också problematisk. Den är mycket 
mer tidsödande och kräver av formgivaren att bli expert utanför sina egentliga ämnen. Ofta under 
projektets gång kände jag därför att jag tappade hållhaken på vad som egentligen handlade om 
skapandet av arkitektur, eftersom jag inte längre använde mig av formen som ett byggelement. Jag 
skissade aldrig med formen. Jag undersökte aldrig om formen var ändamålsenlig, utan litade på att 
vetenskaper utanför arkitekturens fält skulle kunna vara dugliga nog som formskapare. Det var ett 
alternativt sätt att skapa en form, en metod som handlar om att jag bejakade filosofiska teorier och 
omsatte dem till en form istället för att gå vägen genom en mer för mig vanlig designprocess, som 
jag ofta upplever handlar mest om estetik och styling. Hela projektet ter sig ibland som en protest 
mot designprocessen och formskolans benägenhet att vilja utbilda postmodernistiska formgivare 
som producerar kommersiellt gods, något jag anser förminskar både en formgivares ansvar, men 
också en formgivares kapacitet. Som formgivare tror jag att vi kan uppnå mer än så. Efter att jag 
färdigställt examensarbetet kom jag till en annan insikt, att generell kunskap kommer med tiden, 
genom att tillgodose sig kunskap från en mängd projekt är det möjligt att ändå tillslut kunna ar-
beta holistiskt. All kunskap kan inte komma med en gång, även om det har varit min strävan att 
uppnå det. Jag förstår nu att det finns svårigheter med både den mer gängse designprocessen och 
den tvärvetenskapliga, och att dem i mångt och mycket går jämt ut i sin lämplighet, då den bästa 
processen formodligen är en kombination av dem båda, en process som innehåller en lång un-
dersökningsfas men som tillåter mig att använda min kreativitet. Vad som hade varit bra i mitt 
examensarbete, för att få processen att anta en mer tydlig struktur, hade kunnat vara att arbeta 
med en ceremoni, existerande eller ny. En ceremoni hade kunnat hjälpa mig förstå hur människan 
emotionellt förhåller sig till heligheter, och på så vis bättre kunna koreografera arkitekturen. 
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“Unga människor kommer till universitetet 
“...” vad förmedlar man till dem i första hand? 
Först och främst måste vi förklara att det inte 
står någon lärare framför dem som ställer 
frågor vars svar han redan i förväg vet. Att 
praktisera arkitektur innebär att ställa sig 
själv frågor, det innebär att med stöd av 
läraren närma sig, inringa, finna svar, om 
och om igen.”

- Clas Caldenby & Fredrik Nilsson, Om Arkitektur, Stiftelsen Arkus, 2002, Sida 38


