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Bland de böcker och filmer som jag återkommande läser och ser har jag funnit att det många har 
gemensamt är att de är uppbyggda av fragment. Genom att utelämna delar lämnar de större rum för 
den egna tolkningen, de blir  till olika historier beroende på vilka referenser jag som läsare har eller 
till och med beroende på vilket humör jag är på. Roland Barthes skriver i sin text ”the death of the 
author” från 1967 om en förflyttning av fokus från ”verk” till ”text” vilken i likhet med mina egna 
erfarenheter refererar till en form av medskapande läsning där mening skapas i läsarens tolkning. 
I mitt kandidatarbete som jag beskriver i den här rapporten har jag använt mig av medskapande för 
att forma ett objekt istället för en film eller bok.

För att själv uppleva och se nya perspektiv har jag använt mig av tre fiktiva narrativ genom vilka 
jag undersökt Högalidsparken, en av de offentliga platser i staden där människor vistas, passerar 
och möts. Genom Karlsson fick jag se taken runt parken, uppleva en värld av nya former där 
turbinhuvuden och skorstenar skapar helt nya typer av landskap. Som Trädgårdsborre tog det mig 
lång tid att ta mig runt då jag krypandes upptäckte att avstånden ökade drastiskt i makroperspektiv, 
men även att allting på nära håll lätt upplevs som mönster och strukturer. I rollen som flanören drev 
jag runt i parken, gick dit jag drogs och såg vad jag hittade där. 

Ur det jag upplevt och sett genom narrativen har jag plockat fragment som jag sedan skapat min/
mitt form/skulptur/objekt av. För att skapa förutsättningar för olika tolkningar har jag försökt skapa 
en balans mellan det figurativa och det abstrakta och medvetet rört mig mot en form av mellanland 
och ovisshet. Det är du som gör tolkningen och hos dig mening uppstår.



1.0 Inledning           1
1.1 Bakgrund           1
1.2 Syfte           1
1.3 Arbetssätt           1

2.0 Undersökning          3
2.1 Flanören           3
2.2 Situationisterna och dérive        4
2.3 Medskapande          6
2.4 Samtida           6
2.4.1 Katarina Bonnevier         6
2.4.2 Uglycute           7
2.4.3 Folkform          7

3.0 Designprocess          8
3.1 Min ingång          8
3.2 Val av kontext          8
3.3 Narrativ           9
3.3.1 Karlsson på taket         9
3.3.2 Trädgårdsborren          9
3.3.3 Flanören           10
3.4 Tolkning           11
3.4.1 Karlsson på taket         11
3.4.2 Trädgårdsborren          11
3.4.3 Flanören           12
3.5 Genomförande          14
3.6 Slutresultat          17

4.0 Slutdiskussion          18

5.0 Källor           20



1

1.0 Inledning

1.1 Bakgrund

Jag har svårt för enkla svar. 
Som industridesigner ställs jag ofta inför problem som behöver en lösning, en produkt till en 
konsument. I utformningen av en lösning känner jag ansvar för att konsumenten ses som en 
människa och produkten snarare som ett objekt då det finns fler värden än de i den rådande 
konsumentkulturen som behöver få ta plats. De värden som är lättast att räkna ut och de som 
genererar mest pengar tenderar till att få ta störst plats. Men det är inte så enkelt, människan är inte 
enbart rationell och de lösningar som från början såg så lovande ut kan få oanade konsekvenser. 

Komplexiteten får ofta lämna plats för enkelheten, en enkelhet i vilken schablonen redan finns 
inbyggd, ett svar uttänkt av någon annan, men inte ens det syns, det bara är, din verklighet. 

Sedan 2009 har jag i vissa kurser under utbildningen samt en av sommarkurserna jobbat med 
projekt som handlar om hur vår omgivning skapar förutsättningar för våra beteenden. Jag tror att vi 
genom produkter påverkar andra människor och anser därför att jag i min roll som formgivare har 
en möjlighet och ett ansvar att ställa mig frågan i vilket/vems syfte jag gör mina projekt och hur det 
påverkar andra människor. 

Jag har 2009 i ett projektet skapat möbeln Kollage som genom att passa dåligt i förutfattade mallar 
kräver att användaren definierar sin tolkning av den. Genom att skapa en form som är tydlig men 
ändå är svår att definiera får användarens tolkning och tankar plats, av det som presenteras får 
användaren själv skapa mening.

I Metafor, 2011, gör jag en tolkning av en matlåda utifrån en matupplevelse. Utifrån lager av 
tolkningar, som ett sammansmält collage, ämnade jag skapa flera olika ingångar till objekten och 
som användare skapar du med objekten din egen upplevelse.

           
1.2 Syfte

I mitt examensarbete har jag för avsikt att fortsätta arbeta med föremål som lämnar plats för 
användarens subjektiva syn och samverkan. Jag vill med hjälp av ett objekt öppna upp för 
nyfikenhet och individuella tolkningar av objektet och vad det går att användas till. Jag hoppas 
genom detta att användaren genom att tydligt konfronteras med något som erbjuder flera val 
och tolkningar öppnar för en större förståelse av sig själv och sina val och genom det för andra 
människor, flera sanningar och i slutändan komplexitet.

1.3 Arbetssätt

För att få ett historiskt perspektiv på den subjektiva synen och samskapandet har jag läst om 
postmodernismen och dess föregångare via flanören genom Baudelaire, Benjamin, Surrealismen 
och Situationismen. Jag har även inspirerats av samtida utövare t ex arkitekten och forskaren 
Katarina Bonnevier, designduon Folkform och design- och arkitekturbyrån Uglycute.

Bonnevier använder sig av något hon kallar för ”kritisk fiktion” då hon genom att använda sig av 
fiktiva perspektiv synliggör normer och skapar möjligheter för alternativa berättelser. Jag har i mitt 
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arbete valt att använda mig av fiktiva narrativ just för att skapa en större frihet kring de normer vi 
ser som sanningar samt att skapa förutsättningar för nya upplevelser. I och med att det skapas fler 
alternativa ”sanningar” blir det även lättare att ifrågasätta de invanda. 

Folkform har i sina projekt ofta rört sig i gränslandet mellan det handgjorda och det 
massproducerade, undersökt hierarkier bland material och har bland annat ställt ut på Färgfabriken, 
en utställningsplats för konst, arkitektur och samhällsutveckling. Jag har inspirerats av Folkforms 
variation med allt från uppdrag om offentliga utsmyckningar till masonitskåp och att de i sin tur kan 
vara densamma. De ställer frågor som får mig att ifrågasätta mina egna invanda värderingar och 
det är något jag själv önskar att uppnå i mitt projekt genom att de människor som möter objektet 
måste göra sig egen tolkning av det. För att skapa förutsättningar för de egna tolkningarna har jag 
medvetet har rört mig mot att objektet ska befinna i ett mellanland, mellan det figurativa och det 
abstrakta och mellan att vara en produkt eller ett objekt.

Uglycute använder sig ofta av workshops i sina projekt vilket är en typ av samskapande. I mitt 
kandidatarbete har jag istället valt att arbeta med fragment i det slutgiltiga objektet för att på så vis 
göra rum i mellanrummen för andra människors tolkning och samskapande.

Jag har alltså använt mig av fiktiva narrativ genom vilka jag undersökt en specifik plats (i det här 
fallet Högalidsparken) för att se fler perspektiv på en och samma plats. Från det jag har sett i de 
olika perspektiven har jag sedan plockat ut delar som jag har använt mig av när jag skapat ett objekt 
som då rymmer ingångar till olika perspektiv samt andra människors möjlighet till att tolka de olika 
fragmenten till nya helheter och berättelser.
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2.0 Undersökning

2.1 Flanören

Flanör: person som (vanemässigt) flanerar, oengagerad betraktare.1

Flanera: vandra omkring utan bestämt mål.2

Charles Baudelaire (1821-1867) var en fransk författare och kritiker. Hans mest betydande verk, 
Ondskans blommor, handlar om den moderna människans förtvivlan över livets obegripligheter 
och hennes längtan bort. Delen Parisiska tavlor i O. skildrar den moderna storstadens fulhet och 
dragningskraft, ensamheten och anonymiteten i folkmassan samt nöjenas artificiella lockelser. 
Storstadstemat finns även representerat i den postumt utgivna Prosadikter där Baudelaire skildrar de 
chocker sinnet utsätts för i stadens trängsel men även fantasins helande kraft.3

“Hos Baudelaire blir Paris för fösta gången ett ämne för lyrisk diktning. Denna diktning är inte 
hembygdskonst, tvärtom är den blick ur allegorikerns synvinkel som fixerar staden blicken hos den 
som blivit främmande för sin omgivning. Det är flanörens blick vars livsform fortfarande har drag 

som kastar ett försonande skimmer över storstadsmänniskans kommande tröstlöshet.”4

Skriver Walter Benjamin, (1892-1940) tysk filosof, litteraturhistoriker och litteraturkritiker, om 
Baudelaire. Texten finns med i ett av Benjamins mest betydande verk, Paris, 1800-talets huvudstad: 
Passagearbetet, som han skrev på enda fram till sin död 1940 men som publicerades först 1982, då 
i tre band på totalt 1342 sidor. Böckerna är uppbyggda av ett stort antal olika skrifter som utforskar 
den moderna staden Paris med bland annat ”samlaren” och ”flanören” som förgrundsgestalter. 
Texten består av tusentals fragmentariska anteckningar, iakttagelser, citat, kommentarer och 
längre analyser som genom dagdriveri och ögonblicksbilder undersöker det modernas många olika 
gestaltningar.5

Passagerna uppkommer i Paris under en period efter 1822 och är varuhusens föregångare. De 
beskrivs som utställare av den industriella lyxen och är glastäckta, marmorklädda gångar genom 
hela husmassor. Med ljus som strömmar in genom taken och de mest ‘eleganta butiker’ på båda 
sidor är en sådan passage som en stad, ja som en värld i miniatyr enligt en Parisisk ledare.6 

“Ett rus överväldigar den som länge vandrat i rask takt längs gatorna utan att ha ett mål. Själva 
gåendets makt tilltar för varje steg; förförelsen från butikerna, bistroerna och kvinnornas leenden 

blir allt svagare, medan dragningskraften från nästa gathörn, en avlägsen lövmassa eller ett 
gatunamn blir allt oemotståndligare. Sedan kommer hungern. Han vill inte veta av någon enda av 
de hundratals möjligheterna att stilla den. Som ett asketiskt djur stryker han fram genom okända 

kvarter, tills han fullständigt utmattad sjunker ihop på sitt rum, vilket ter sig kallt och främmande.”7

I detta stycke beskriver Benjamin flanören i kapitlet Flanören i Paris, 1800-talets huvudstad: 
Passagearbetet. Styckena är korta och påminner mig om hur Skådespelssamhället av Guy Debord är 
skriven, lättillgängligt, luftigt men det intressanta med Benjamin är att han skriver iakttagande, jag 

1 NE, Flanör, hämtat 2012-03-02
2 NE, Flanera, hämtat 2012-03-02
3 NE, Charles Baudelaire, hämtat 2012-03-02
4 Benjamin, 1969, s 106-107
5 NE, Walter Benjamin, hämtat 2012-03-05
6 Benjamin, 1969, s 97-98
7 Benjamin, 1990, s 344
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får hans egen bild av de ‘historier’ han ser men det vävs samman med mina erfarenheter till en ny 
mening.

Surrealismen är en konstriktning som definieras som ”ren psykisk automatism” och ”tankens 
diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad etik och moral heter.” av dess ledare 
och teoretiker André Breton. Den automatiska metoden använde sig av slumpen (inspirerade 
av dadaismen) som kombinerades med Freuds psykoanalytiska teori i dess strävan av ett direkt 
och ocensurerat uttryck av människans undermedvetna. Drömmar, fantasier och förträngda 
föreställningar fick i ord och bild ta plats i surrealisternas och med dem ville de befria människans 
inre jag från det samhälleliga överjaget. Surrealismen är alltså en ideologi och livshållning och 
ingen konventionell stil, varför den har samlat olika uttryckssätt av skiftande slag.8

Två tidiga romaner inom surrealismen, Bretons Nadja och Louis Aragons Paris Peasant (1924-5), 
ser sina författare vandra genom ett Paris som är ett nätverk av kryptiska symboler som bådar 
uppenbarelse. Hopkins menar att surrealisterna kan ses som de naturliga arvingarna till den franska 
poeten Charles Baudelaires uppfattning av konstnären som en flanör eller urban vandrare.9

Salvador Dalí, Hummertelefon, 193610

Inom den surrealistiska konsten har (eklektiska) objekt en central roll, med det menas en 
kombination av olikartade föremål i nya och överraskande konstellationer. Som exempel är poeten 
Lautréamonts berömda yttrande ”Vackert som det oförmodade mötet mellan en symaskin och ett 
paraply på ett operationsbord” talande.11

2.2 Situationisterna och dérive

Guy Debord (1931-94) var en fransk författare och filmare som först anslöt sig till den 
avantgardistiska lettrismen för att sedan stå som en av grundarna an den situationistiska 
internationalen (1957-1972). Debord var kritisk till konsumtionssamhället och framstår som en av 
de viktigaste ideologiska inspirationskällorna till majrevolten 1968. I Debords Skådespelssamhället 
lägger han fram sin kritik av hur återgivningen av verkligheten har fått företräde framför 
verkligheten och att illusioner ersätter sanningen och väsendet.12

8 NE, Surrealism, hämtat 2012-03-02
9 Hopkins, 2004, s 60
10 http://emp-web-09.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.
t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&
sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=0
11 NE, Surrealism, hämtat 2012-03-02
12 NE, Guy Debord, hämtat 2012-03-06
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“Åskådarens alienation till förmån för det betraktade tinget (som är ett resultat av hans egen 
omedvetna verksamhet) visar sig så här: ju mer han betraktar desto mindre lever han, ju mer han 

går med på att se sig själv i de förhärskande bilderna av mänskliga behov, desto mindre förstår han 
sin egen existens och sina egna begär. Att skådespelet är något yttre i förhållande till den strävande 

människan framgår av att hennes handlingar inte längre är hennes egna, utan tillhör någon 
annan som framställer dem åt henne. Det är därför åskådaren inte känner sig hemma någonstans, 

ty skådespelet finns överallt.”13

“Skådespelet återspeglar alltså inte samhället i sin helhet utan strukturerar bilderna enligt 
intressena hos en del av samhället, något som inte förblir utan återverkningar på den verkliga 

sociala aktiviteten hos de som betraktar, konsumerar, kontemplerar bilderna.”14

Boken handlar om hur kapitalismen har vunnit och genomsyrar allt i samhället inklusive en egen 
självbevarelsedrift. Den är skriven mer filosofiskt än konkret av Debord som är tydligt kritisk till 
kapitalismens framfart, det är mer ett manifest än en nyanserad skrift. 

Situationisterna var en konstnärlig och politisk rörelse som grundades i Italien 1957 av bland andra 
Debord och målaren Asger Jorn. De skapade med anarkistiska metoder en form av poetisk-politiska 
happenings, så kallade situationer. Situationisterna krävde ”en permanent revolution av det dagliga 
livet” och ville se medborgarna som medskapande aktörer när de vände sig mot det byråkratiska, 
ofria samhället.15

Guy Debord, “Psykogeografisk karta över Paris“, 1956.16

13 Debord, 2002, s 11
14 ibid
15 NE, Situationisterna, hämtat 2012-03-06
16 http://blog.brooklynindustries.com/wp-content/uploads/2011/10/debordpsychogeo.jpg
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Teorin om drivandet (dérive). 
Dérive betyder drift eller drivande och är med sina flöden av handlingar, gester, promenader och 
möten för gåendet vad psykoanalysen är för språket. Tekniken går ut på att snabbt gå genom 
varierade omgivningar och involverar ett lekfullt och konstruktivt förhållningssätt samtidigt som det 
kräver en psykogeografisk (miljöers känslomässiga påverkan) medvetenhet. Drivandet undersöker 
följderna av den geografiska omgivningen, medvetet organiserade eller inte, på känslor och 
individers beteende. Man vandrar alltså utan bestämda mål och låter sig dras med av den terräng 
man attraheras av och det man finner där. Under vandringarna talar man med varandra om hur 
man upplever olika saker eller platser och de blir på så sätt också ett instrument för att analysera 
dig själv. Drivande fungerar bäst i små grupper om två till tre personer och pågår i genomsnitt 
i en dag men kan även planeras in under en period av ett antal timmar. Området kan begränsas 
av det bakomliggande målet som kan vara att studera en viss plats eller att dissorientera sig 
själv emotionellt, dessa olika mål går dock ej att isolera från varandra. Kartor, vanliga som 
psykogeografiska, är viktiga att studera, rätta och bättra på. Med hjälp av gamla kartor, flygfoton 
och experimentellt drivande kan man rita upp hittills ej existerande kartor över influenser och hur vi 
påverkas av den föränderliga arkitekturen och stadsplaneringen.17

2.3 Medskapande

Roland Barthes, fransk kritiker och professor i litteratursemiologi,  skrev 1967 ”the death of the 
author”. Texten handlar om en förflyttning av fokus från författaren till läsaren och från ”verk” 
till ”text”, ett oakademiskt drag som gjorde honom till en omstridd person. Barthes skriver även 
om medskapande läsning och att texten inte har någon bestämd mening utan tar form i läsarens 
tolkning.18

2.4 Samtida

2.4.1 Katarina Bonnevier

“Vi bygger hus, men husen är med och konstruerar de liv vi lever, säger hon och tillägger att 
arkitekturen tenderar att upprepa en sanning om hur människor lever.”19

Katarina Bonnevier, arkitekt och forskare, har skrivit avhandlingen ”Behind straight curtains” 
som analyserar miljöer skapade av kvinnor ur ett queerperspektiv. Bland annat ser hon med nya 
ögon på Selma Lagerlöfs Mårbacka, ett hus som många tidigare haft svårt att förstå sig på. I 
husbygget kan Bonnevier ur sitt perspektiv hitta förklaringar till ombyggnaden av Mårbacka och 
Lagerlöf, perspektiv som tidigare inte setts då det på hennes tid inte var accepterat att vara lesbisk. 
Bonneviers använder sig även av fiktion i sin avhandling och har börjat använda ett begrepp som 
hon kallar för ”critical fiction” eller kritisk fiktion, det fiktiva använder hon även i sin undervisning 
på KTH där eleverna i en kurs får rita hus åt rent fiktiva personer för att få in nya perspektiv på den 
rådande normen.20

17 http://www.bopsecrets.org/SI/2.derive.htm
18 NE, Roland Barthes, hämtat 2012-03-12
19 http://www.svd.se/kultur/arkitektur-som-bryter-mot-normen_221207.svd
20 ibid
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2.4.2 Uglycute

Uglycute är en design- och arkitekturbyrå i Stockholm som grundades 1999 och består av 
Andreas Nobel, inredningsarkitekt, Fredrik Stenberg, arkitekt, Markus Degerman och Jonas 
Nobel, konstnärer. Uglycute har reagerat på den brist på analys och diskussion de upplevt inom 
designvärlden och har arbetat för att utöka begreppet design genom att korsa sina olika yrken 
och genom att inte bara arbeta praktiskt utan även genom att skriva, undervisa och organisera 
workshops. Deras workshops kan även ses som en strävan mot en design-demokratisering och en 
strävan mot större mångfald.21

2.4.3 Folkform

Designerduon Folkform har i sina projekt ofta rört sig i gränslandet mellan det handgjorda och det 
massproducerade, undersökt hierarkier bland material och har bland annat ställt ut på Färgfabriken, 
en utställningsplats för konst, arkitektur och samhällsutveckling. Folkforms variation med allt från 
uppdrag om offentliga utsmyckningar till masonitskåp och att de i sin tur kan vara densamma ställer 
frågor som ifrågasätter våra invanda värderingar.22

21 Selder, 2012, s 45
22 http://folkform.se/about/
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3.0 Designprocess

3.1 Min ingång

Det viktigaste jag tar med mig från min undersökning är att se användaren som medskapare som 
Barthes skrev om och som även Uglycute arbetar med i sina workshops. Formen får sin mening när 
den upplevs och tolkas av en användare och min strävan är att göra plats för olika tolkningar, tankar 
och reflektion. Från Folkform tar jag med mig möjligheterna av att befinna sig i ett gränsland och 
från Bonnevier användandet av fiktion för att synliggöra normer.

3.2 Val av kontext

Den första delen efter min undersökningsfas var att hitta en lämplig kontext för mitt projekt. 
Kontexten ska alltså lämpa sig för att människor ska tolka objekt, några punkter jag skissade upp 
var:

många olika människor passerar, vistas, möts
människan ses främst som människa ej konsument
plats ej knutet till ett specifikt beteende
plats för lugn (ibland)
har tid, tar sig tid

Utifrån mitt sommarprojekt 2011 och en dérive som jag utförde tillsammans med min före detta 
klasskamrat Jacob Stenman valde jag utifrån punkterna och känslan jag var efter tre platser att 
besöka igen: bibliotek, parker och T-centralen. Biblioteken såg jag potential då det var en offentlig 
plats där människan slipper vara konsument, dock var det till stor del knutet till lånandet av böcker.  
I T-centralen såg jag möjligheten att kunna möta en stor mängd och variation av människor då det är 
en plats många passerar, dock var det oftast för stressade människor och under den pågående 
ombyggnaden även ont om plats. Den plats jag ansåg ha störst potential var parkerna då det var 
offentliga platser där många olika besökare vistades av olika anledningar.
 
För att få en inblick i de berättelser som beskrivs i Stockholms parker idag läste jag igenom olika 
landskapsarkitekters parkprogram som låg uppe på Stockholmsstads hemsida. Några punkter som 
var återkommande var:

Behovet av en större park då det skapas fler bostäder och arbetsplatser i området
Fokusering på barnfamiljer, lek och aktivitet 
Säkerhet, trafik och tillgänglighet
konst separeras från parkprogrammet

För att förutsättningslöst kunna undersöka en park genom narrativen valde jag Högalidsparken, en 
park som jag inte läst om. I mitt arbete vill jag alltså ta upp andra perspektiv och använda mig av 
andra narrativ än de som idag berättas i den offentliga miljön och i det här fallet Högalidsparken.
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3.3 Narrativ

De narrativ jag valt att arbeta med är fiktiva och främst valda som komplement till de berättelser 
som landskapsarkitektbyråer idag väljer att berätta i parker. Narrativen är verktyg i min process för 
att hitta nya perspektiv för kontexten. Det intressanta blir tolkningen av de valda fragment till olika 
former och hur dessa sedan tolkas av andra människor. De fiktiva berättelserna är alltså verktyg som 
jag använder för att skapa objekt som förhoppningsvis skapar en större frihet för att skapa andra 
berättelser än de som berättas idag.

Narrativen har jag valt utifrån att de har gett mig nya perspektiv att undersöka i parken. För 
trädgårdsborren och Karlsson på taket handlar det om fysiska perspektiv, trädgårdsborren är mycket 
liten och upplever därför parken på ett helt annat sätt, liksom Karlsson kan flyga och därigenom får 
ett annat fysiskt perspektiv. För flanören handlar det snarare om ett sätt att förutsättningslöst driva 
runt och göra tolkningar vilket visar på ett annat mentalt perspektiv. 

3.3.1 Karlsson på taket

“En dag kommer Karlsson inflygande genom fönstret till Lillebror. Karlsson är, enligt honom själv, 
en vacker, genomklok och lagom tjock man i sina bästa år.”23

För att sätta mig själv i Karlssons perspektiv tog jag mig upp på taken bredvid Högalidsparken.

Takform   Högalidskyrkan  Skorstenar

Att vara på taken är lite som att vara i en annan värld med nya referenser, sluttande plan, konstiga 
vinklar som möts och formen på taken som ger en hint om vad som händer under, följer husets 
väggar för att i vissa fall lämna ramen och gå sin egen väg. Turbinhuvuden och skorstenar skapar 
helt nya typer av landskap.

3.3.2 Trädgårdsborren

“Trädgårdsborrens framkropps översida är metalliskt grön eller blåsvart. Täckvingarna är 
gulbruna med kraftiga strimmor. Skalbaggen blir 8,0-12,0 mm lång.

Det svenska namnet trädgårdsborre syftar på arten som skadegörare i trädgårdar. Det grekiska 
orden phyllo och pertho som betyder löv eller blad respektive förstöra, och latinets hortus betyder 

trädgård.”24

23 Lindgren, 2003, baksida
24 http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/insekterochspindeldjur/skalbaggar/
ollonborrar.106.html
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Brunnslock    Tidning    Glasbit

I trädgårdsborrens fall handlar det om ett fysiskt makro perspektiv vilket ledde till att jag kröp runt i 
parken och upplevde parken från ett uppförstorat, lågt perspektiv. Även i detta perspektiv upplevde 
jag en park som jag inte tidigare sett.

3.3.3 Flanören

Flanören är en en förgrundsgestalt från Walter Benjamins Paris 1800talets huvudstad: 
passagearbetet.

“Helt utanför alla litterära bekymmer och utan något som helst samband med dem kunde då ett tak, 
en solreflex å en sten, eller en doft som slog emot mig på vägen plötsligt hejda mig, 

ingiva mig en speciell glädjekänsla även därför att de tycktes under den 
synliga ytan dölja något som de ville skänka mig 

men som jag trots alla mina ansträngningar inte lyckades upptäcka.”25

Förutom texterna av Benjamin har jag även använt mig av min tidigare undersökning av flanören. 
En flanör är alltså en person som (vanemässigt) flanerar,26 en oengagerad betraktare och att flanera 
är att vandra omkring utan bestämt mål.27 Eftersom Situationisterna inspirerats av flanören när 
de skapade principerna för dériven har jag använt mig av dessa när jag med flanörens mentala 
perspektiv undersökt parken.

Gångväg   Stenplatta   Öppna grindar

I rollen som flanören drogs jag mot öppna platser, grindar, gångar. Det fanns något visst med 
vissa platser som drog mig till dem medan andra platser var mer lättlästa och inte hade samma 
dragningskraft.

25 Benjamin, 1990, s m 2 a1
26 NE, Flanör, hämtat 2012-03-02
27 NE, Flanera, hämtat 2012-03-02
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3.4 Tolkning

I tolkningen har jag valt att fokusera på olika delar i slutformen beroende på perspektivens olika 
karaktär sam vad jag funnit genom de olika narrativen.

3.4.1 Karlsson på taket

Sluttning   Olika vinklar som möts Takformer

I Karlssons fall har jag fokuserat på form då det var det som jag upplevde starkast i det perspektivet. 
Eftersom jag använt mig av ett fysiskt perspektiv ville jag ge ingångar och möjlighet att själv finna 
detta perspektiv varför jag arbetat nära de verkliga formreferenserna.

Sluttning   Olika vinklar som möts Takform

För att göra plats för den egna tolkningen har jag rört mig mellan det figurativa och abstrakta för att 
användare och besökare ska kunna se sina egna referenser samtidigt som det går att associera till 
tak.

3.4.2 Trädgårdsborren

Mönster   Struktur   Struktur
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Som trädgårdsborre upplevde jag främst olika mönster och strukturer som jag använt mig av för att 
ge ingångar till dennes perspektiv. Eftersom även detta är ett fysiskt perspektiv har jag även i detta 
fall arbetat nära de verkliga formreferenserna.

Mönster   Struktur   Struktur

Även här har jag arbetat med att i det figurativa ge referenser till det faktiska perspektivet och hitta 
en balans till det abstrakta vilket skapar ett mellanrum mellan verkligheten och min tolkning där 
användaren eller besökaren kan få plats med sina egna referenser och tankar.

3.4.3 Flanören

Tydlig riktning  Öppen yta   Vägskäl

I rollen som Flanören var det främst fokus på det visuella och hur jag rörde mig genom parken. 
För att översätta detta till mitt tänkta objekt använde jag mig av delar från Karlsson och 
Trädgårdsborren och arbetade med kompositionen för att skapa en dragning till men även en rörelse 
runt objektet.

Olika sidor av en av de första skissmodellerna jag skapade utifrån flanören (Skiss 1)

För att skapa rörelse kring objekten arbetade jag med olika mellanrumsformer genom vilka 
användaren eller besökaren var tänkta att se delar av parken samtidigtsom de såg delar av objektet. 
Detta skapar även en tydlig riktning genom objektet vilket är tilldragande i t ex en dérive. Vad jag 
fann i en av mina tidiga skissmodeller (Skiss1) var en form som genom de olika vinklarna och 



mellanrumsformen skapade olika uttryck beroende på från vilket håll du såg den. Detta var tänkt att 
uppmuntra till en rörelse runt objektet samtidigt som det skapar en dragning till objektet i och med 
att det inte stannar upp perspektivet utan låter det fortsätta igenom objektet. Karlsson hade bidragit 
till tolkningen genom de olika vinklarna och ytorna och flanören med kompositionen. Mitt fortsatta 
arbete med skissmodeller handlade om att göra plats för Trädgårdsborrens perspektiv och att göra 
objektet mer inbjudande till användning genom att landa i ett mellanland mellan objekt (skulptur) 
och produkt (möbel). Detta valde jag att arbeta med genom att ta in höjdreferenser till sittande och 
använda mig av vinklar som gjorde objektet möjligt att vistas på.

Skiss 1    Skiss 2    Skiss 3

I Skiss 2 prövade jag att använda mig av en lägre vinkel och att öppna upp objektet mer genom 
att helt ta bort mellanrumsformen. Den lägre vinkeln var något jag ansåg skulle kunna bjuda in 
till användning av objektet men i och med att objektet var så mycket lägre än det tidigare kunde 
det lätt överblickas och blev inte lika tilldragande som Skiss 1. Jag valde därför att testa att gå 
åt andra hållet och sätta upp fler avskärmningar i Skiss 3, något som gjorde objektet mer till 
ett rum samtidigt som det från vissa håll stängde ute omgivningen. Balansen mellan den tänkta 
omgivningen (Högalidsparken) och objektet och mellan det överskådliga och oöverskådliga ansåg 
jag fungerade bäst i Skiss 1 varför jag valde att arbeta vidare med det konceptet.

Skiss 4    Skiss 5    Skiss 6

I Skiss 4 och Skiss 5 utvecklade jag Skiss 1 genom att sänka vinkeln på den sluttande ytan vilket 
gjorde den möjlig att vistas på samtidigt som jag fortsatte med att testa olika förhållanden mellan 
den nu triangelformade volymen, den sluttande ytan och mellanrumsformen. I Skiss 6 började jag 
arbeta med Trädgårdsborrens del för att den också skulle få ta plats i kompositionen.

13
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Skiss 7       Skiss 7

I Skiss 7 kände jag att jag hade fått en balans mellan de olika narrativen, samtidigt som de alla tre 
fick ta plats fungerade de tillsammans i kompositionen. Beroende på vilket håll du såg objektet 
från fick de olika perspektiven olika mycket utrymme samtidigt som objektet sattes i tydlig relation 
till omgivningen som också kunde ses genom mellanrumsformen. Skiss 7 var en visualisering för 
mig själv av de tankar och beslut jag tagit i min skissprocess. Eftersom jag nu ämnade göra en 
fullskalemodell för att kunna testa mitt designförslag ville jag med Skiss 7 sätta upp ramar för mitt 
fortsatta skapande med materialval och tillvägagångssätt i genomförandet.

3.5 Genomförande

Utifrån Skiss 7 fortsatte jag sedan sökandet efter ett material i vilket jag kunde arbeta fram de olika 
strukturerna jag ville visa från Trädgårdsborrens perspektiv. Jag började med att göra några tester 
i trä med i vissa fall inslag av metall då det är två material som på grund av sin hållbarhet ofta 
används i det offentliga rummet.

Trästruktur + metall  Urgröpningar i plywood Struktur sågad med cirkelsåg

Nästan alla tester jag gjorde i trä fungerade bäst i liten skala vilket inte var önskvärt i tolkningen 
av de strukturer jag sett genom Trädgårdsborrens perspektiv. Vidare gav träet mig en materialitet 
som inte heller fungerade speciellt väl i sammanhanget, jag kände att det var svårt att få fram olika 
strukturer och att mitt resultat för tydligt begränsades av materialet. Jag valde att istället testa att 
gjuta, en för mig ny teknik, i gips, ett material som kan anta olika strukturer och former.
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Materialtest   Frigolitstruktur  Wellpapp och papper

Eftersom jag inte arbetat med gips tidigare började jag med att testa att gjuta mot olika material 
för att se om det fanns redan tillgängliga material som jag kunde använda mig av för att få fram 
önskade strukturer och mönster. I mitt första test använde jag mig av frigolit, vax, wellpapp och 
papper. Frigoliten var det som fungerade bäst att jobba med, det gick att kontrollera resultatet i 
störst mån, de andra resulterade i att materialen jag hade velat gjuta av istället fastnade i gipset.

Plastfolie   Bubbelplast   Aluminiumfolie

Jag fortsatte testerna med mer glatta material som inte skulle fastna i gipset, jag fann några 
intressanta strukturer när jag gjorde tester med grus och kartong under lager av plastfolie eller 
aluminiumfolie dock var även dessa strukturer i för liten skala. Efter att jag rådslagit med 
skulpturlärare Johan Paalzow och visat honom skisser och gjuttester fortsatte jag därför skapandet i 
lera och frigolit, material bättre lämpade för de storlekar på strukturer jag var ute efter.

Strukturskiss   Grunden   Grästest 1

De tre strukturerna som jag valde att arbeta vidare med finns med längst ner på sidan 11. Jag 
arbetade fram en uppförstorad tolkning av barken i frigolit och testade mig fram till en tolkning 
av svampen i lera. Grästest 1 visar min första tolkning av gräset, dock var den för mycket av en 
schablonbild av gräs och jag fortsatte med att försöka göra en mer abstrakt tolkning av formen och 
riktningarna.



Grästest 2   Grästest 3   Placering

Jag gjorde ett antal tester där jag prövade att lägga strukturerna med olika stora mellanrum och 
i olika mönster. Efter några försök hade jag hittat en balans där jag hade refererat till fotot ur 
Trädgårdsborrens perspektiv samtidigt som det var abstrakt nog för att rymma andra tolkningar.

Silikonblandning  Första lagret silikon  Textilväv och silikon

Utifrån formen gjorde jag sedan en gjutform i silikon, textilväv, acrystal och glasfiberväv som jag 
sedan gjorde en gjutning i i betong.

Klädd regelkonstruktion Färgtest 1   Färgtest 2

Till de andra delarna arbetade jag med regelkonstruktioner som kläddes med plywood och en 
sandwichkonstruktion i MDF. Jag testade sedan olika färgsättningsmöjligheter för att få fram önskat 
uttryck.
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3.6 Slutresultat

Objektet inklippt i sin tänkta miljö, Högalidsparken.

I objektet ryms alltså fragment från det tre olika perspektiven och tillsammans med omgivningen 
och beroende på vart man står varierar det hur de olika delarna förhåller sig till varandra. Eftersom 
objektet är tänkt att bjuda in till olika typer av användning har jag satt de mått och vinklar jag 
använt mig av i relation till en användare. För att skapa ytterligare förståelse för att det handlar om 
tre olika delar  i kompositionen (förutom den omgivande parken) valde jag att ge dem olika färg. 
Det sluttande planet, “Karlssons del”, refererar till koppartakens fängslande skiftningar, mittendelen 
(“Flanörens del”) tog lätt över om den gjordes för mörk försökte jag ge en ton som gav en varmare 
inramning. Trädgårdsborrens del har en toppdel i betong där det är tänkt att man ska fokusera på 
strukturerna medan underdelen är starkare kopplad till den visuella upplevelsen och därför står i 
kontrast till och kikar fram genom det sluttande planet.

Detalj, slutmodell     Slutmodellen på Konstfacks vårutställning

Den delen som skulle fungera utomhus i befintligt skick är betongdelen, alla delar i plywood och 
MDF skulle behöva byggas i tåligare träslag och antagligen även med en metallstomme i vissa 
delar. Det finns även en möjlighet att utveckla konceptet till att kunna stå på olika platser då det 
skulle behöva anpassas mer till att vara fristående delar som lösare kan sättas i relation till varandra 
i olika konstellationer och kompositioner beroende på omgivningen. Produktionsmetoden är dock 
inget som varit fokus i mitt projekt men jag ser att det skulle kunna finnas stora möjligheter i att 
utveckla projektet vidare i relation till dessa.



4.0 Slutdiskussion

Det primära i mitt projekt har varit att försöka göra ett objekt som lämpar sig för många olika 
subjektiva tolkningar. Den egna tolkningen säger något om dig själv och om din omvärld. Jag 
har velat ge fragment från perspektiv som inte så ofta visas i offentliga miljöer och på så sätt ge 
ingångar för andra att se på sin omvärld med nya perspektiv. Det är en svår uppgift som går att ta 
sig an på en rad olika sätt, det här är ett sätt att göra det på, en fråga som jag kommer fortsätta att 
jobba med. 

Två besökare använder objektet, Konstfacks vårutställning 2012

I kandidatarbetet har det varit kort om tid för att hinna få med de många olika momenten och 
det hade varit önskvärt att hinna testa och utvärdera formen, något som jag nu gjorde först i 
utställningen. Reaktionerna påverkas självklart av att objektet står i en utställningsmiljö och inte 
i en park eftersom de båda miljöerna är kopplade till helt olika beteenden. Det är främst barn 
som vågat närma sig objektet, många springer upp för det lutande “taket” genom mellanrummet i 
mittendelen, antagligen på grund av riktningen igenom objektet. Det är även populärt att försöka 
åka rutschkana ner för det sluttande “taket”, något som är svårt på grund av den låga vinkeln och 
det lite sträva underlaget, dock har några vid upptäckten av detta istället rullat ner, vilket fungerat 
bättre. Strukturerna på betongplattan har refererats till som tågräls och utomhusgolv. 

En annan av årets utställare tar en paus på det sluttande planet
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Från unga vuxna har jag fått höra att det är “en bra vinkel” och då i samband med att de har legat 
på det lutande “taket” och sett upp mot fönstren uppe i taket på skolan. Jag har även fått höra att 
mellanrummet i mittdelen speglar kyrkans form och att färgerna känns starkt kopplade till platsen. 
Ett barn satte sig även och försökte bajsa på kanten av formen (med blöja på) medan en annan 
medan hon blev bortburen av sin mamma sa att hon inte ville “kolla på de tråkiga sakerna” utan 
ville “stanna kvar här, där det var roligt”.

Barn går upp för det sluttande planet    Undersöker sedan strukturerna

Den positiva responsen från barn och i vissa fall deras föräldrar (en ville t ex ha den i sitt 
vardagsrum) har nog ofta en koppling till att Fragment faktiskt får användas när den står i en 
utställning där nästan inget annat får röras, något som för många kan kännas frustrerande. Dock är 
jag nöjd över den variation av tolkningar som jag ändå fått ta del av.

Jag ser fortfarande potential i projektets utgångspunkt och har som plan att fortsätta arbeta med 
objekt som medvetet öppnar upp för olika tolkningar. Jag kan ha landat lite för nära det abstrakta 
för vissa i detta fall då många inte vill eller vågar närma sig Fragment, detta kan självklart bero på 
andra saker till exempel ointresse eller att det finns många projekt runtomkring som kan upplevas 
som lättare att ta till sig. Slutligen är jag glad över att ha gett mig in på ett område som om inte 
annat i alla fall utökat mitt perspektiv på verkligheten och hur jag i framtiden tar mig an projekt.
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