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detta är en berättelse om en resa. 
en resa där man ibland står still och ibland är i 
rörelse, en resa om att hitta sin plats, sitt utrymme. 

en resa där något går förlorat och annat återfinns.
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INLEDNING

Det jag känner igen, det som känns bekant, tryggt, nära. 
Allting har sin givna plats. Som om det lämnade ett tomrum 
efter sig om det flyttade på sig. En ordning som förblir, 
som är konstant och oföränderlig. Att återvända till det 
bekanta medför att man återgår till samma mönster , samma 
regler, samma jag. ett rollspel. 

När jag sökte till masterutbildningen i InSpace, ville jag komma bort 
från det jag kände från förut, jag ville lära mig mer, se på saker på 
ett nytt sätt. Ifrågasätta mer av det jag tidigare tagit för givet. Men 
allt detta innebar en flytt, inte en lång en geografiskt sett. Men rätt 
lång på många andra sätt. Men ju längre jag ville komma från det 
som var bekant desto mer så saknade jag det, för det jag omrin-
gades av kände jag inte igen, inte formspråket, inte färgerna. 
Under de två år som gått, har jag anammat en del, lärt mig gilla 
en del, blivit “du” med en del samtidigt som jag har  kvar det som 
finns djupt inom mig och som jag saknar. Man påverkas konstant 
av omgivningen, av allt runt omkring en, tankar, nya beteen-
demösnter. Mitt arbete kommer att påverkas starkt av den jag var 
men också den jag är nu. 
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andra gånger har jag flyttat med  en ryggsäck för 6 
månader. det var svårt.jag ville någon annan stans, 
ville vara någon annan,  men jag visste att jag skulle 
komma tillbaka, så det var lätt att lämna vissa saker. 
det var svårare att lämna människorna. men det 
behövdes , det gav perspektiv. fick mig att inse att 
jag kunde känna mig hemma, även långt borta från 
det som var mitt hem då utan alla mina grejer. jag 
var 23 år. 

jag har flyttat,lass, flera lass. som barn, utan att 
minnas, utan att ha packat mina lådor själv. som 
tonåring, bara bytt bostad,hem, utan att fundera 
desto mer. kastat bort skräp, sållat bort det som inte 
behövdes mer, men flyttat ett komplett rum från en 
bostad till en annan.

från mamma och pappa till en egen lägenhet. 
jag gjorde ett hem. trodde jag gjorde ett hem, 
jag trivdes i exakt 3 månader, eller vantrivdes i 3 
månader. tog första bästa chans att bo någon an-
nanstans. slippa vara ensam i en trist lägenhet. då 
hjälpte inte sakerna. det blev liksom aldrig bra. då får 
man helt enkelt bara ge upp och gå vidare. så då 
gjorde jag det. jag var 21.

jag gjorde ett nytt försök, fyllde en stor lägenhet med 
lite möbler, bara det mest nödvändiga, men gjorde 
mitt eget rum “mitt”. det var mitt lilla bo. jag delade 
resten, så det kändes viktigt att mitt rum såg ut som 
jag ville. Jag antar att det var viktigt att inreda det 
eftersom jag skulle bli inredare. 

vi packade ihop allt som samlats under ett år, tog en 
mini skåpbil och flyttade ett kvarter bort till hälften så 
litet. det var augusti och jag var 27 år. mycket fördes 
bort, en del sparades och forslades iväg till ett förråd, 
en källare och kompisarnas vardagsrum. vi anpas-
sade oss utan att någonsin känna oss hemma. vad 
skulle varit poängen, vi skulle ju ändå vidare om 4 
månader. det fanns annat att tänka på än att känna 
sig hemma. 

fyra månader gick och vi tog det som var vårt, plock-
ade fram det som var deras och försökte återskapa 
det hem dom lämnat och vi övertagit under fyra 
månader. det såg iscensatt ut. så lämnade vi det 
och flyttade vidare till någon annans hem för fem 
månader. här trivdes vi bättre,  det var mera vi på 
något sätt. här passade de få saker vi hade med de 
saker de  hade. här bor vi nu och jag är 27 år. vi bodde hos våra kompisar i en dryg vecka. våra 

grejer stod uppradade längs väggen. i en nätt liten 
hög. det var  vårt liv, i en hög längs med någon an-
nans vägg. vi flyttde våra grejer med tunnelbanan 
eller på cykelns styrstång. det tog några varv men vi 
kom fram. lassade av i omgångar. byggde ett torn 
längs med en annan vägg. 
 vi fick en egen lägenhet, vi behövde inte dela. den 
var tom, vi kunde fylla den med allt vi ville, börja om 
från början. så då gjorde vi  det. allt det som var 
vi fanns ju nerpackat i finland. vi blev lite mer färg-
granna, lite mer udda, men lika vi som alltid. det 
kändes rätt så hemma. det varade i ett år.

jag ville något mer, var klar med studierna och 
skulle fortsätta- göra en master i sverige. det var 
spännande. vi hade ingen lägenhet, skulle bo hos 
kompisar tills vi hittade något ‘eget’. vi skulle dela 
skåpbil med dessa två kompisar. jag och han hade 
en halv skåpbil för våra liv men ingenstans att bo.  
jag packade ner och packade upp i två veckor. vis-
ste inte hur jag skulle dela upp mitt/vårt liv, vad som 
skulle vänta på mig i ett förråd i två år kanske längre. 
jag fick hjälp av en vän som gav praktiska råd. Det 
var bra råd, men jag kom fram utan det som jag an-
vänder varje dag. jag packade ner det hon skulle ha 
tagit med sig. nu blev ‘jag’ kvar, nedpackad i en av 
de  där tiotals lådorna. vi lämnade det mesta. mitt liv 
gick att koncentrera till en halv skåpbil. det var sorligt 
samtidigt som det var spännande och jag var 26 år.

jag återvände, samma människa men ändå inte. 
jag flyttade in i det som blev mitt hem, det som i 
mitt innersta fortfarande är mitt hem, det jag jämför 
alla andra hem med. jag tog med mig allt det som 
var viktigt, alla fina möbler , ting jag samlat på mig 
sedan jag var 15, saker som stått och dammat i ett 
förråd eller i en pafflåda i flera år och bara väntat på 
att packas fram. den stunden var här och den var-
ade i 2 år och jag var 24 år.

om två månader flyttar vi igen, just nu vet vi inte vart. 
kanske ett kvarter bort, kanske till en annan stadsdel 
kanske till ett annat land, kanske tillbaka ‘hem’. 
mellan varje flytt har saker skyfflats fram och tillbaka, 
mest tillbaka därifrån vi kom. med tanken i bakhuvu-
det, ni kan vänta här på oss, vi kommer nog tillbaka 
till det här. snart kan vi plocka fram er igen, damma 
av och vara hemma igen. vi väntar ännu. Under 
tiden bär jag på delar av det hem jag lämnade efter 
mig. 

BAKGRUND.
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Det jag beskriver på några av de kommande sidorna är ett inre landskap, 
det är en inre verklighet jag återupplivar genom dessa ord. Jag ser på min 
egen resa som en utgångspunkt för mitt masterprojekt. 

Jag väljer att syna mina egna flyttlådor, mina egna minnen, mina egna 
känslor kring flyttandet och vad det innebär att bära med sig sitt hem. För 
att förstå vad hemmet betyder för mig , har jag valt att läsa och skriva om 
hem, om hem som en privat sfär, samt om hem och identitet. För att förstå 
skillnaden mellan att bo och bebo. Att man inte alltid lyckas bebo stället 
där man bor, medan man kan bebo andra ställen en ens hem. 

Allt detta för att skapa något, en möbel, ett ting att transportera dendär 
känslan av hem i. En behållare för allt det som är allra viktigast. Det som 
säger något om vem jag är samtidigt som det säger något om varifrån 
jag kommer. Jag börjar med att utgå från mig själv och mina erfarenheter 
och upplevelser, och hoppas kunna kanalisera dessa känslor till en möbel 
som kan kännas relevant för många fler  i liknande situation. 
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Det har  gått tre veckor. det doftar fortfarande inte oss. Jag hittar inte alla 
mina saker. Är tvungen att fundera. Det regnar . Jag vet inte vilket skåp par-
aplyet ligger i. Jag “kan” inte mitt eget hem. Det känns så tillfälligt. Jag vet 
inte om jag orkar försöka bli “du” med denna lägenhet. Har skalat bort allt som 
går som påminner om hyresvärdarna. Har fyllt på med egna prylar, böcker och kud-
dar. Det hälper inte. Det känns iscensatt. Mina saker trängs i en hylla jag aldrig 
skulle köpa. Jag sover i en säng som någon annan normalt sover i. 
Jag är en  folkbokförd gäst i någon annans hem. 
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SYFTE.

Jag känner att detta ämne är aktuellt, inte enbart för mig själv på
ett personligt plan men även de flesta i samhället. Bara för att man
har tak över huvudet betyder inte att man har ett hem!
Även om min situation är helt olik den som är t.ex. invandrare,
(tekniskt sett är väl jag också invandrare) , flykting, hemlös, student,
barnfamilj, pensionär...har hyresrätt/ bostadsrätt, andra/tredje/
n:tehandskontrakt, är ändå känslan av ett hem viktig för de flesta.
Säkerligen kan alla säga vad som inte känns som ett hem, men det
är svårare att med ord beskriva vad som är ett hem eller gör ett
hem.

Eftesom bostadsituationen är så svår i Stockholm upplever jag
detta som en viktigt diskussion, ett hem är viktigt, vad kan man då
göra för att uppnå den känslan när livssituationen eller de materiella
förutsättningarna inte tillåter ett hem. Eller då ens primära hem är
någon annanstans och det sekundära skall fungera som hem?

Men jag vill inte att detta enbart skall handla om Stockholm, för det
gör det inte för mig. Det handlar om mobilitet och vad det allt betyder
för hem och hemkänsla.

Om jag väljer att se på mitt ämne som inredningsarkitekt och möbelformgivare kän-
ner jag att det är nyttigt att försöka se utanför
ramarna, att ställa sig frågan- vad är hem? Är det detsamma det
varit de senaste årtionden , och om inte, 
vad är det som händer runtomkring oss. 
Hur kan jag som blivande yrkesutövare komma med lösningar
för något annat, en annan sorts möbler som bär på något mer än
bara form och funktion. Kan jag det?
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Hemkänsla för mig är inget statiskt, och oförenderligt. Jag har kännt mig 
hemma på flera ställen, ställen där jag vistats bara en kort tid, ställen 
som varit återkommande. Det har funnits ställen man lagt ner ryggsäcken 
på, sträckt ut benen i en främmande säng och direkt känt sig hemma. Utan 
att egentligen kunna förstå varför.  Kanske för att allt annat också 
kännts rätt just då. 
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HEM.

Sedan antiken har huset uppfattas 
som ett mikro-kosmos. Huset placerat 
i omgivningen bildar ett rum i rum och 
den upprepar den grundläggande 
strukturen för vår omvärld. Golvet är 
marken, himlen är taket och väg-
garna den omslutande horisonten.  
(Norberg-Schulz, 1985, s.91) I en stad 
av offentliga och privata rum bildar 
hemmet det mest privata rummet. 
Vi människor, precis som djur bygger 
bon, vi söker skydd. Vi vill skydda oss 
själv , våra närmaste, vår egendom. 
Och precis som många djur som kan 
vara starkt bundna till sin boplats, 
fåglar som återvänder till samma vik 
varje vår, till och med samma bo, är 
vår boplats en plats som vi ofta har 
starka band till. (Hägerström, Schul-
man, 2006,s. 10 )
Dessa band kan delvis skapas av tra-
ditoner och historia, men också av 
minnen och det liv vi lever på platsen. 
Det sägs att vi får vår allra första rum-
suppfattning som foster i livmodern 
och senare i en tröstande famn av 
våra föräldrar. Vår naturliga levnadss-
fär börjar i hemmet. Det är i de tidiga 
barndomsåren som livet kretsar kring 
en väldigt liten del av stadsrummet, 

och den trygghet man upplever som 
barn kopplas ju väldigt lätt ihop med 
barndomshemmet.  Vi påverkas i hög 
grad av vår bakgrund och barndo-
mens miljöer följer nog med oss livet 
ut. 
Ofta söker sig människor till miljöer 
som påminner om dem man vuxit upp 
i, inte nödvändigtvis i samma land-
skap, land eller hus, men man söker 
sig till element som känns bekanta 
och trygga.  Det familjära i vardagen. 
(Marcus, 1995. s.103)

Bostaden är servicestationen. Hem-
met däremot, är allt det som har med 
våra känslor att göra. Hemmet är 
familjen, kärleken, traditionerna, det 
att man hör till eller har en plats att 
kalla hem. 
( Mechlenborg ,2006)

“ “Home”brought together the mean-
ings of house and of household, 
of dwelling and of refuge, of own-
ership and of affection. “Home” 
meant the house, but also every-
thing that was in it and around 
it, as well as the people, and the 
sense of satisfaction and content-
ment that all these conveyed. “ 
(Rybczynski, 2011, p. 402)
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Vi behöver alla dra oss undan, bara 
vara för oss själva ibland. En person-
lig sfär är således en viktig del av vår 
tillvaro. Hemmet utgör ofta natruligt 
denna personliga sfär, även om man 
kan ha en eller flera sådana även 
utanför hemmets väggar. Även utan-
för hemmet omringar vi oss ständigt 
med ett personligt rum, dvs. det rum 
vi vill ha runt omkring oss. Ett intrång 
i vårt personliga rum väcker oftast 
starka känslor, då någon inte förstår 
var gränsen går för hur nåra man 
kan komma. (Hägerström, Schulman, 
2006,s. 69, 90 )

Hemmet är en plats där vi blir accept-
erade och där vi accepterar andra, 
en plats där vi har  kontroll över vår 
omgivning. Vi kan, till en viss mån, i 
hemmet lägga åt sidan alla de soci-
ala roller och förpliktelser vi har utan-
för hemmet.  (King, 2004 s. 26) 

Husets väggar bildar en skyddande 
mur runt vårt innersta, det vi vill att 
inte skall vara tillgängligt för allmän-
heten. Vi bestämmer över tillgängli-
gheten. Kommer någon in i vårt hem 
utan lov, tränger sig på, vandaliserar, 
ändrar, flyttar på något kan man 
känna att man förlorar det där egna 
speciella. Någon annan har kommit in 
och förstört bandet som fanns mellan 
hemmet och invånaren. Hemmet blir 
främmande för oss. 
 
-Känn dig som hemma!-  i den inb-
judan finns en tillit, vi bjuder in en gäst 
i vårt hem och ger dem vissa friheter 
medan vi fortfarande förväntar oss 
en viss respekt. Det finns vissa saker 
som är okej medan andra inte är det. 
Det är en balansgång som kräver att 
man spelar enligt samma spelregler. 
Vi låter vissa se in, andra håller vi utan-
för, oftast kan vi påverka vad det är 
andra ser, en så att säga uppstädad 
version av vårt hem, så vi vill att det 
ska se ut till utomstående. 
Vårt hem  ger oss en helt egen sorts 
avskildhet, en annan kvalite än vi 
kan hitta någon annanstans. Vi kan 
känna att vi befinner oss i ett avskilt 

rum när vi sitter på tåget och läser en 
bok, men i verkligheten har vi väldigt 
liten kontroll över omgivningen.  Så är 
det inte i vårt hem, där vi oftast kan 
känna att vi har fullständig kontroll 
över rummet och omgivningen. Där 
kan vi även bestämma över nivån av 
störande faktorer. (King, 2004, s. 47)
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Men ett hem kan i vissa fall även 
bli något negativt. Att man kan 
gömma sig i sitt hem betyder även 
att man kan bli bortglömd. Man 
kan i hemmet leva ett liv som inte 
accepteras utanför hemmet och 
hemmet kan i väsrta fall bli en fälla. 
Ett ställe för ensamhet, utnyttjande 
och våld (Pallasmaa, 1994 s.6 ) 
Även i detta fall handlar det om en 
blansgång. Det som gör att vi kan 
vara oss själva i vårt eget hem på 
våra egna villkor är både det bästa 
och det sämsta med ett hem. 

Det man kallar hem, det är något 
som är ens eget, något man har 
ensamrätt på,  även om man kan-
ske inte äger det. Man äger den 
personliga sfären, hemmet. Det 
kommer ingen annan åt. Hemmet 
skapas i samförstånd av dem som 
bor i hemmet eller är inbjudna till att 
ta del av hemmet. I det post-mod-
erna samhället anses människans 
identitet, enligt flera teoretiker, vara 
något som konstant utvecklas och 
aldrig fullbodas. När vi bygger upp 
vår identitet ( identity construction) 
saknar vi tydliga mål att sikta på 

eftersom dagens samhälle förän-
dras i snabb takt, våra mål och 
målsättningar blir flyktiga. Målet vi 
ställt oss själva har sannolikt förflyt-
tat sig när vi når fram precis som 
vägen som skulle leda oss dit. 
Det betyder att människan under 
det förra århundradet gått från 
att ha tydliga mål och prioriter-
ingar länkade till lokala samhäl-
len, nu fokuserar på individualism, 
självupplysning och självbefrielse. 
Man kan även uttrycka det som 
att vi männsikor gått från att ha 
anammat ärvda eller förvärvade 
identiteter förankrade i en plats 
mot mer hybrida identiteter karak-
täriserade av mobilitet och flöde. 
(Easthope,2009. s. 65)

“Man kan också ha ett annat 
hem, så som Rom eler ens arbet-
splats, vilket hänvisar till hemmet 
som metafor för platsbunden 
identitet och tillhörighet.” (Wolt-
mann 2009 s.19

Detta betyder inte att platsen, 
hemmet skulle sakna värde då 
våra identiteter formas i dagens 
samhälle. Som fysiska varelser 
i en fysisk miljö kommer platser 
att ha en påverkan på hur våra 
identieter formas även om vi ska-
par denna identiet på ett annat 
sätt än förut.(Easthope,2009 s.65) 
Vår rumsliga identitet anknyter till 
platser. En plats som känns bekant 
ger oss en  känsla av tillhörighet. 
Den fysiska miljön vi befinner oss i 
gör det möjligt för oss att konkre-
tisera våra minnen genom asso-
ciationer. Denna fysiska plats och 
förankring tilldenna är såleds viktig. 
Identiteten befinner sig aldrig i ett 
statiskt läge, den innefattar spår 
av sitt förflutna men även vad den 
skall bli. Vi bygger våra identiteter 
genom de historier vi berättar för 

“One of the key elements in both the sense of home and the sense of self is memory.
(Malpas, 2009 s. 35)
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oss själva och andra,  om oss själva 
för att förstå våra liv.  (Easthope s. 
69) Det är på sätt och vis samma 
berättleser vi försöker berätta 
genom våra hem. Hemmet skall 
på samma sätt visa vad vi gått ig-
enom, upplevt, var vi befiner oss nu 
samt vad vi väntar oss av framtiden. 
Våra hem speglar våra identiteter 
genom de föremål, material och 
val vi gjort för att förmedla en bild 
av oss själva. 
 
För vår identiteten är det viktigt att 
vi kan placera oss på en karta, i ett 
nätverk i förhållande till andra. Vi 
hör ihop med vissa, medan vi inte 
känner lika starkt för andra. Det kan 
handla om språk, om hemstad, om 
vilken skola man gått i, om vilka 
kläder man bär eller vad man job-
bar med. Samhörigheten är en 
viktigt del av hur vi ser oss själva 
och i vilka situationer och var vi 
känner oss hemma. Vi känner oss 
ofta  hemma där vår habitus har 
utvecklats. 
(Easthope, 2009 s. 74)

 
Mitt hem, på två ställen. Hem-
met som finns här och hemmet 
som finns där borta. Mitt hem 
är något jag bär med mig. något 
jag ser dagligen, stället som 
är mitt, stället där jag kan 
vara mig själv. Stället som är 
lika med kärlek. 

“Yet not only can our memories appear as home, but home itself apperas as memory.”
(Malpas, 2009s. 36)
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För  att något skall bli ett hem 
krävs en handling. Ett hem är alltid 
någons, det är något man gör, 
det går inte att köpa, man kan 
köpa ett hus, en läghenhet, men 
inte ett hem.

I hemmet hittar vi de saker och 
ting vi känner till och värnar om. 
Vi har hämtat dem från den yttre 
världen och bor med dem efter-
som de representerar “vår värld”. 
(Norberg-Schulz, 1985, s. 91) Man 
kan inte skapa ett hem på en 
gång, det är en process som 
sträcker sig över en lång tidspe-
riod. Det är något som mognar, 
medan vi lever vårt liv i bostaden.  
Det präglas av de upplevelser vi 
har, de minnen, mönster och hur 
vi vill att omvärlden skall se oss.  
Att “bygga” ett hem, göra det 
till sitt eget är en social process. 
(Brown s.262) Det är en del av 
hur vår identiet formas, de objekt 
och föremål vi omger oss med 
i vårt hem bär inom sig vårt 
“självbiografiska innehåll”.

Bostaden eller huset är hemmets 

behållare eller skal. det är män-
niskan som bor i det som sprider 
ut den fyllnad som gör det till ett 
hem. Lager på lager. År efter år. 
När vi flyttar tar vi med oss en del 
saker och gör oss av med andra. 
Ofta överväger vi föremålen en-
ligt deras användbarhet. Vi har 
föremål som är absolut nödvän-
diga, andra som är bra “att ha 
ifall att”. Andra bär inom sig ett 
minne, om något eller någon, en 
svunnen tid vi vill bära med oss. 
Andra bär med sig bevis på vår 
existens, något vi åstadkommit, 
våra bedrifter, objekt som gör det 
synligt för oss själva och andra.  

Ett hus omfattar en samling olika 
material, från möbler till ornamnet 
och dekorationer, som kollektivt 
skapar en boupplevelse större än 
summan av sina delar. För dessa 
ting är mer än bara ting, de är 
en samling material, insöpta i 
mening och minnen, ett ma-
teriellt testamente av vem vi 
är, var vi har varit  och kanske 
även vart vi är på väg. det är 
dessa som omvandlar vårt hus 

till ett hem, ett privat kosmos som 
förvarar våra minnen från en gån-
gen tid, men även våra förhopp-
ningar inför framtiden. De binder 
ihop vårt förflutna med vår fram-
tid och skapar således  en ram 
och reflektion av oss själva(bilden 
av oss själva) (Hecht, 2001, s. 123) 

Vi utrycker oss själva och våra 
värderingar, våra personilga er-
farenheter och våra drömmar i 
sättet vi formar och formger vårt 
hem.  

Det som visar att man bryr sig, att 
här vill  jag trivas, i mitt hem, och 
vill att även andra skall göra det. 
Att det att jag har valt allt det 
som finns i mitt hem. Att det är 
speciellt. Att det är mitt hem. 
Det är tingen som berättar histo-
rien om en själv. Men som någon 
som flyttar runt ofta kan man 
känna såhär;
“ Möbler och övrigt materia är 
sekundärt egentligen, men de 
bekräftar på något sätt att det 
ens eget hem. Ju mer man flyttar, 
ju mer reduceras de prylar man 
har med sig och just de prylar 
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“To call some place a ‘home’ 
is to mark out that place as 
having a particular and cen-
tral significance in one’s 
life.  (Malpas, 2009 s. 34)

man släpar med sig får större inne-
börd. Det är minnena och det allra 
käraste man inte vill avstå från, ja 
och så de grejer man bara måste 
ha.” - Kille 28 år

För många unga har  det “riktiga” 
vuxna livet, med ansvar, jobb och 
förpliktelser kanske ännu inte börjat. 
Man väntar på att det ska börja, 
man befinner sig i lite av en mellan-
fas. 

Livet kanske inte kretasar lika my-
cket kring hemmet, utan mest utan-
för, på skolan, arbetet, krogen etc.  
Man nöjer sig med mindre, eftersom 
man tänker att det är temporärt. 
Man kanske hoppas på en ändring 
inom en snar framtid. Eller så vill 
man klara sig utan extra allt för att 
lätt kunna packa väskan och ta ett 
steg i en annan riktning.  Att kunna 
känna sig fri är en lyx enligt många. 

Varje gång vi flyttar stryker vi över 
en del av det gamla, ett nytt hem 
behöver ett nytt inre, för att spegla 
att även vi vuxit och gått vidare. Vi 
för med oss små delar av det gamla 
livet. Det är som att måla över en 
gammal tavla varje gång, när man 

skrapar på färgen kommer ett tidi-
gare lager fram. Våra hem är som 
en minnesmosaik av oss själva och 
våra liv.

hemmet handlar om vardag, om 
vardagliga sysslor och varda-
gliga ting, men också om min-
nen, stunder och upplevelser. 
Hemmet är också människor. 
Männsikor man tillbringar 
vardagen med, utför sysslorna, 
använder tingen, upplever, 
stunder och skapar minnen med. 
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Hemmet har för de flesta varit en 
fast punkt i tillvaron, något man 
inte ändrar på sådär bara. Det 
finns en trygghet i att veta var 
man är “rotad”. 

“ Hjem iscensettes og italesættes 
som aldrig för...Aldrig er der blevet 
brugt så mange penge på hjem-
met, og måske har vi aldrig været 
der så lidt.”
( Winther 2006 s.11) 

Vi skapar tunga hem, som stirder 
mot det modern mobila livstilen. 
Vi utrustar våra hem till max med 
möbler, prylar elekronik, teknik och 
ting. Vi bygger upp något som är 
stabilt och tryggt. Ändå tillbringar 
många mer tid på arbetsplatsen 
än hemma.  På samma gång görs 
många arbetsplatser mer hemlika, 
samma gäller transportmedel. Vi 
ska kunna känna oss”hemma” lite 
varstans i världen, utan att det 
egentligen är vårt hem. 

“Ju mindre vi är hemma och ju 
mer hemlösa vi känner oss, desto 
starkare blir ideologin om hem-
met.” 
( Woltmann, s.23) 

Forskare inom området påpekar 
att ju mer vi rör på oss i en global 
värld , ju mindre vi känner oss 
förankarade till platser desto större 
blir vårt behov av förankring.
(Easthope, 2009. s. 75)

Globalisation, individualism, nya 
familjemönster och arbetsvanor. 
Alla dessa faktorer påverkar 
hur vi ser på hemmet och hur vi 
använder det.  Och precis som 
männsikor fortsätter utvecklas 
genom livet kommer även hem-
met att fortsätta utvecklas och 
förändras. Vi är inte statiska, så är 
heller inte den omgivning vi lever i. 

Enbart globaliseringen har gjort 
det svårt att knyta erfarenheter till 
ett ställe och fristående kulturer 
från sina ursprungliga rötter. Ett 
ökande antal människor lämnar 
sina hem och sin familj. De bosät-
ter sig i tillfälliga bostäder innan 
de packar sina resväskor igen och 
går vidare. 

Vi kan i nuläget befinna oss på 
andra sidan jorden men sam-
tidigt tala med våra nära och 
kära, se dem på telefonskär-
men eller datorn och känna 
att vi inte befinner oss så långt 
ifrån varandra. Teknologin har 
samtidigt gjort det möjligt för oss 
att komma långt ifrån varandra 
fysiskt men fört oss närmare var-
andra digitalt. Vi kan kommuni-
cera med människor från över 
hela världen, ha nära relationer 
i cyberrymden och tala med 
människor vi aldrig har sett, vi kan 
bli en del av samhällen trots geo-
grafiska, kulturella och språkliga 
skillnader. 

Om hemmet brukade vara den 
plats man drog sig tillbaka till när 
världen blev för överväldigande 
och stor, är hemmet  idag porten 
till världen med internet, globala 
TV-nätverk och mobiltelefoner. 
Vilket gör det svårt att upprät-
thålla idén om hemmet som “en 
liten värld, fristående från tid och 
rum”.( Mechlenborg 2005 s.6)
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 Men att man kan tala och känna 
samhörighet med viktiga människor 
i ens liv fastän man befinner sig på 
olika ställen, betyder inte att plat-
sen, hemmet eller dess betydelse 
skulle bli mindre viktig. Det är många 
gånger immateriella saker, känslor, 
minnen som formar känslan av ett 
hem, och allt som oftast är det bun-
det till platsen. 

Och platser måste oftast up-
plevas för att de skall väcka 
känslor i en. Våra tidigare hem 
minns vi just genom minnen, och 
våra sinnen. Jag kan fortfarande 
minnas hur korkmattan i köket 
kändes i mitt första barndom-
shem, eller hurdant ljuset var 
i sovrummet om eftermiddagarna. 
Och detta är tjugo år sedan.  
Och kanske är det därför köks-
golvet i min nya lägenhet fick 
mig att känna mig hemma direkt, 
eftersom det påminner mig om 
golvet i barndomshemmet, samma 
mjuka, hala yta. Något bekant, 
något som väcker en känsla djupt 
inuti.
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jag får frågan , vad är hem för  dig, vad består just ditt hem av? vad tar du med dig när du flyttar.?

jag sitter tyst rätt länge, inser att jag borde veta, just nu borde jag kunna rabbla upp ett antal prylar, ting som bety-
der något för mig, men inget för den som frågat. jag sitter tyst. allför tyst. 

Och jag  kan inte, jag vet inte vad jag ska säga. det är inte det att jag inte har funderat. Jag har ägnat otaliga 
timmar åt att fundera, men inget jag kommer på känns tillräckligt bra. jag kan inte ta med mig dendär doften som 
vi hade hemma, dendär lite egna doften som inte går att förklara , men som min hjärna kankänna igen på mindre 
än en sekund var jag än är. 
det är minnet av känslan av köksbordets mjuka yta, alla stick från gaffeln blev till djupa hål man kunde följa fin-
grarna längs. det påminde om en tid för länge sedan, en tid där jag var jag, men ändå inte. 

jag funderar vidare. det handlar ju ändå om materiella saker, det vi tar med oss, det har en form en materialitet 
och en volym.

jag mumlar nåt om en av mina favoritkoppar. den skulle jag definitivt ta med. det känns som ett dumt svar, som 
om mitt svar borde ge en insyn i den jag är innerst inne. Då är jag är en kopp, hård på ytan och tom inuti.  ingen 
bryr sig om vad koppen betyder för mig och varför. att det är koppen jag plockade smultron och blåbär i på som-
marstugan i över 20 år, varje sommar. att vi tävlade med min bror vem som hittade det bästa stället i skogen. att 
man kupade handen runt den slitna blå emaljkoppen så man inte skulle spilla några bär. och hur man sedan satt 
med koppen i handen och fyllde den med mjölk och försiktigt,försiktigt skedade i sig de blå bären medan den 
svala hårda koppen vilade i handen. den var viktig, vi har varsin, min bror och jag. vi befinner oss på olika ställen 
men vi har båda kvar koppen. den skulle jag ta med , absolut. Det är ju inte så mycket koppen i sig , som vad den 
representerar.

Vad är hem för mig? var hittar jag hemkänsla? 
Vad finns i min kappsäck och i mina flyttlådor?
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jag funderar vidare. 
sedan säger jag det uppenbara. jag tar med mig det mest nödvändiga, kläder och sådant. sådant som alla be-
höver. sådant man bara måste ha ... ja och... viktiga smycken. ting jag fått av viktiga människor, ting jag håller 
nära kroppen för att känna deras tyngd mot min hud. Så att jag minns. Allt det som är viktigt.

jag letar vidare. 

några affischer, även det känns fånigt, jag skulle packa ner papperslappar, och det är exakt det jag gjort många 
gånger. de kanske inte säger så mycket om mig, eller kanske det gör, de säger väl egentligen en hel del om mig. 
och så är de vackra. de är alla vackra att se på. de är dem jag vill titta på när jag lutar mig tillbaka i soffan. sam-
tidigt påminner de mig om ställen jag besökt, männsikor jag umggåtts med, tillfällen som berört på olika sätt. så 
dem skulle jag ta med. 

det måste ju finnas nåt mer...

några böcker. det är inte så många men några. de väger ju också en del, det känns inte så ‘smart’ att bära på 
dessa. jag kanske inte ens läser dem. de kanske bara står där i en hög och påminner mig om varför jag gillar dem. 
påminner mig att leva, att göra de saker jag tycker om. så dem bär jag på. inte många, men några få viktiga. 

det kanske inte behöver var märkvärdigare än så. kanske är det just det som för någon annan ter sig som varda-
gliga prylar och som för mig är skatter som bevisar hur starkt kopplat tingen är till känslor, minnen och vårt förflutna. 

nästa gång jag packar lådorna och fyller väskan kanske något helt annat kommer med, något som påminner  
mig om en annan tid, ett annat minne, en annan upplevelse. För varje gång vi packar väskan och tar ett kliv i en 
ny riktning,  blir nya saker, nya erfarenheter, nya platser viktiga. 
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PROCESS.

Detta projekt handlar inte så mycket om de enskilda  bostäderna, 
hemmen i sig. Inte heller är det alla tingen, möbler, prylar som står i 
centrum av detta projekt. Vad jag väljer att ta fasta på, är den känsla 
av rotlöshet man så lätt kan känna när man flyttar runt utan att någon-
sin hinna slå ner sina rötter på riktigt.  Då blir de föremål som represen-
terar våra drömmar, våra minnen och vår känsla av hem viktiga. Hur vi 
hör ihop med platsen vi kommer ifrån, den som känns mest som ‘hem’, 
hur allt detta kan få oss att känna oss lite mer hemma var vi än är. 
Detta väljer jag  att göra i form av en möbel.

förlängning av jaget. möbler fungerar som det mest direkta för-
längningen av oss själva, FÖrutom kläderna vi bär som bildar 
ett andra skinn, är möblerna de föremål som kommer i närmast 
kontakt med våra kroppar i vardagen. Vi förlitar oss på möbler 
i otaliga situationer i våra vardagsysslor. Medan En byggnad är 
orörlig är däremot möbler lösa eller anpassningsbara av oss och 
för oss i rummet. 
(CAAN, 2011. S. 32) 
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Möbeln är tänkt att bli en mellan-
form mellan en kappsäck och ett 
skåp och skall inhysa alla de olika 
föremål som representerar hemmet 
för mig. Den skall vara något som 
man vill att skall stå framme, något 
som erbjuder tröst, igenkännande 
samt ett eget litet rum. 

Den skall vara lätt att transportera, 
lätt att montera ihop och plocka 
isär när det är dags för nästa resa. 
Den skall bestå av flera delar som 
tillsammans bildar en helhet. de-
larna skall kunna användas var för 
sig, beroende på resans längd och 
natur. Ibland kanske man behöver 
bara en liten påse, andra gånger 
kanske man flyttar hela möbeln. 

Tanken har varit att detta är en 
möbel som skall vara möjlig att fly-
tta ensam eller med hjälp av högst 
en annan person. Kanske kan man 
transportera den i en vagn med 
cykeln. Eller spänna upp den på 
biltaket.

 

Tanken är att använda naturliga 
material som ger en känsla av ‘äk-
thet’ och en påminnelse om hem-
met, hemlandet. 

Trä i antingen björk eller furu är 
tänkbara material, i kombination 
med ull i form av filt, eller andra 
tekstilier samt möjlighvis detaljer i 
metall och läder. Dessa material 
går att vårda och således ökar 
möbelns livslängd. 

Möbeln skall vara tillräckligt hållbar 
för att kunna transporteras. För 
detta ändamål är trä som mate-
rial ett naturligt alternativ.  Den 
skall samtidigt vara lätt och att 
använda faner eller någon annan 
lätt träkonstruktion är antagligen 
det jag kommer att jobba med. 
 
Olika sätt att linda in möbeln för 
extra skydd kan tänkas användas. 
Användandet av textila delar i 
möbeln kan tänkas omfatta även 
någon form av rumsavdelare som 
en del av själva transport/förvar-
ingsmöbeln.

För att möbeln skall vara möjligast 
användbar , måste alla delar 
kunna transporteras inuti eller på 
annat sätt som en del av den 
större förvaringsmöbeln. Då mö-
beln är avsedd för att transportera 
saker i,  och har de andra delarna 
är det viktigt att se till att de saker 
som ämnas transporteras kan för-
varas i möbeln och de tillhörande 
elementen även under transport. 
Det är viktigt att den fyller sin funk-
tion i båda scenarion. 

MINA FÖRSTA TANKAR OM FUNKTION OCH MATERIAL
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MOBILITET.

Det är stor skillnad på om man är turist, globetrotter/
kosmopolit eller en dag/veckopendlare. 
Behoven är olika, hemmet olika viktigt. 
Hemmet kanske finns på två ställen, man kanske har dub-
bla uppsättningar av allt, för att slippa packa och bära 
med sig. 
Man kanske bara bär med sig det mest väsentliga, något 
att röra vid som ger en känslan av att man inte tappat 
kontakten med det liv man levde innan eller de männsikor 
som man lämnade bakom sig. Även om det bara är tillfäl-
ligt. 

“The movement of a nomad is not the same as that of a migrant.”
    
(Siikala citerad av Nynäs 2008,s.157)

rörlighet, inom samhällsvetenskaperna antingen fy-
sisk rörlighet eller social rörlighet, två begrepp 
som ofta är beroende av varandra. Omflyttningen 
mellan och inom länder, liksom dagligt resande, är 
olika sidor av en befolknings fysiska rörlighet.
(www.ne.se)

“Mobility cannot be generalised” 
(Nynäs, 2008 s.157)

Vi behöver något,en väska,en behållare. 
En kista för våra skatter.
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IDENTITET.

Att sakna sitt hemland, sitt ställe, sitt ursprung. Ett 
kollektivt vi som ger sig uttryck i form, färg och 
material främst av allt.  Identitet handlar även 
om kontinuitet, en röd tråd av historia, nutid och 
drömmar för framtiden. 

Familiaritet och igenkännandet kan man finna i 
symboler, material, former. 

identitet är information. lager på lager av up-
plevda erfarenheter och inlärda mönster. in-
vävda, genomsyrar de våra rum, våra kroppar 
och våra minnen. 

vem är jag. hur skiljer jag mig från er. jag 
ser former som liknar , men något är inte 
rätt. jag ser färger som är era, inte mina. 
ja ser mönster och texturer som inte är be-
kanta. Jag kan finna dem intressanta, jag 
kan finna dem vackra, men de känns inte be-
kanta. de berör mig inte på djupet som något 
jag har i mitt mentala bagage. 

topophilia = ‘love of place’
        
heimat= love and attachment to homeland

kontinuitet-familiaritet

identitet (senlatin ide´ntitas ‘identitet’, till idem), i kultur- och so-
cialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som till-
hörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation. Man talar således 
om kulturell identitet, etnisk identitet (se etnicitet) eller nationell 
identitet. (www.ne.se)

“Nationell identitet uppstår då nationen som identifikationsobjekt fram-
står som ett lämpligt uttryck för mänskliga 
erfarenheter. 
Individen identifierar sig med “sin” nation.”

(Lödén,2005) 
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Jag vill att möbeln skall ha en 
given funktion, transportera 
‘hemmet’, våra minnen, det 
som gör oss till oss.

 Jag vill även att den skall ha 
en annan funktion då den inte 
används för att transportera 
‘hemmet’. möbeln skall alltid 
kunna användas, så att den 
inte blir stående i ett hörn, att 
den är en synlig del av varda-
gen och fortsätter att ge den 
där förnimmelsen om hem.

man bär med sig ‘hemmet’ 
i behålllaren, men behål-
laren i sig skall också ha 
kvaliteter som ger känslan 
av hem(met).

transportera

förvara

arkivera

skylta

avskilja

FUNKTION. 
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att transportera i: 

skåp
koffert
kappsäck
ryggsäck
sjömanskista
dragkista
kista
påse
låda
rulle
ask
behållare
hylla    
korg
ficka
vagn

sätt att förvara: 

skåp    
påse
låda
koffert
sjömanskista
dragkista
kista
låda
rulle
ask
behållare
hylla    
korg
ficka
kabinettskåp
skänk
sekretär
chiffonjé
hurts
tub
vitrinskåp

på ryggen
i handen
på kroppen
cykel
bil
båt
flygplan
container
bud

skala / volym

Jag upplevede det svårt att hitta rätt väg. Jag visste vart jag 
ville komma, men inte hur jag skulle nå det eller vad det skulle 
bli i slutändan. Så jag radade upp allt jag kunde tänka mig, 
sätt att förvara saker, transportera dem och olika sätt att trans-
portera.  

Allt för att komma fram till en skala eller funktion jag kände mig 
nöjd med. Jag insåg att eftersom detta handlade om mig och 
mitt eget flyttande skulle även mitt projekt hålla sig till samma 
skala. Det skulle vara något för en person, något man lätt 
kunde bära med sig. På kroppen, cykeln eller  i bilens baklucka. 



26
 MASTER THESIS PROJECT INSPACE       ANNIKA MARIA PELTONIEMI  2012

Jag började med att söka upp referenser, jag tittade på lådor och skåp av olika slag, möbler som 
sade något, som såg ut att ha en historia, något att berätta. Det kändes som en väg jag kunde utfor-
ska. Kanske skulle mitt projekt leda till något som gick att bära, att förvara i, något som skulle berätta 
en historia genom material, skilja åt de minnen som lades ner i lådan. 

Jag fortsatte med att se vad annat som gjorts inom ramen av samma tema, mobilitet och möbler för 
den moderna nomaden. Jag insåg att jag kunde välja att antingen göra min möbel mycket lätt och 
mobil eller tung och mer statisk. I detta skede kändes båda alternativen lika bra så jag började skissa 
på olika förslag. Små tankar flöt småningom ihop och bildade en mer enetlig bild av vad jag tyckte 
var viktigt. 
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Identiet-material, tid, ursprung, stil.
Syfte - förvaring olika stora ting, 
hierarki.olika viktiga ting. 
rörlighet.bärbarhet 
motsatser. lätt/ tung. 
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TIDIGA SKISSER. 

1. STATISK / MOBIL
2. MJUK (TEXTIL) / HÅRD (TRÄ) 
3. ADD- ONS  (BEHÅLLARE, ELEMENT)
4. UTANPÅ / INUTI
5. SKELETT /   VOLYM

TANKAR JAG VALDE ATT JOBBA VIDARE MED.

HUR FÖRÄNDRAS FORM, FUNKTION OCH RÖRLIGHET NÄR MAN SER PÅ MÖ-
BELN UR FÖLJANDE SYNVINKLAR.
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TIDIGA MODELLER
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FÖRVARING / TRANSPORT / DISPLAY

Inför presentationen i april, som kom snabbt, kände jag att jag måste tvinga fram något,
bara för att ha något att visa. Jag visste inte ännu var jag var, vart jag ville komma med
hela processen, jag hade små bitar av information, små ideer lite här och där, men
ingen enhetlig ide och det skrämde mig. Jag skissade
samtidigt på flera olika förslag och presenterade två olika alternativ som “ skisser”. 
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Jag skissade upp förslag på det som kändes
intressant just då. Men problemet är att när du väl gett en form ser andra människor det säl-
lan längre som enbart en skiss. 
Min första skiss blev ett skåp med inbyggda håligheter som bildade hyllor och plats för lådor.
Tanken om en curiosity cabinet, en sorts lek med att visa och gömma, om kontroll ochdet 
privata. Hide / show. Om närvaro och frånvaro.

Men det blev svårt att få in allt det andra,det mobila, det som går att transportera. Som
behållare fungerade den, men den kändes inte som jag , den kändes inte helt rätt, även
om det var en del intressanta tankar som dök upp under den processen. 
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Den andra skissen bestod av moduler som kunde staplas inuti varandra och på varandra
och således var de enkla att transportera och tillät en flexibel användning av möbeln.
Men även här kände jag att jag ville åstadkomma något annat, möbeln hade en esteik avkappsäckar 
och koffertar, men jag kände inte att det heller sade något om hemkänsla eller att de gav rum för de 
tankar jag haft kring hem och hemkänsla. 

Jag visste att jagville jobba vidare och utveckla mina tankar.
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FORMGIVNING

FUNKTION

Jag valde att jobba vidare med de grundbegrepp jag kommit fram till redan tidigare i 
processen.

Transportera. Förvara. Skylta. Avskilja.

Jag ville ge möbeln en given funktion, den är ett stöd ett skelett, en ram. Något 
man hänger på, runt, i, över och mellan. Jag ville att den skulle behålla en viss nivå 
av flexibilitet att den inte alltför noga skulle diktera vad den kunde användas till. En 
möbel att lasta av och lasta på. Jag ville att skelettet skulle vara enkelt att förstå, 
med enkla detaljer. Så att användaren skall se hur det hela hänger ihop.

SKELETT- ett sorst hembetjänt (herrbetjänt)

herrbetjänt blir  hembetjänt betjänar dig på dina villkor enligt dina behov just då. 
utan att styra alltför mycket. den lämnar rum för egen tolkning, egen användning, 
egna preferenser. den är flexibel. liksom du i ditt flyttande. denna gång såhär/ de-
thär. nästa gång något annat. skelettet finns kvar. betjänten står tom i väntan på 
dina saker. på att du skall återvända. fylla den med det som gör det till ditt hem. 
Stöka till det.
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MODELLER
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Spånkorgen kändes intressant i sin utformning, lager av tunt material som bil-
dar et hållbart skyddande hölje, en sorts behållare. I mina tidiga test ville jag 
se hur jag kunde använda denna traditonella teknik av “flätande” för andra 
material, textil och läder.

Samma sort av väv, där väven bildar en
plan yta. Jag kände att jag ville jobba vidare
med denna idé om en vävd yta istälelt
för ett traditionellt hyllplan.

2. 3. 



37
 MASTER THESIS PROJECT INSPACE       ANNIKA MARIA PELTONIEMI  2012

VÄV. LAGER PÅ LAGER. GÖMMA. LIRKA IN EMELLAN. FÄSTA. 

TIDIGA TESTER I FILTYG
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MODELLER

Jag valde att jobba vidare med denna modell. Det kändes som en enkel konstruktion, samtidigt
som den ändå hade ett starkt visuellt uttryck och gav utrymme för mångsidig användning. 
Jag kände att jag äntligen var på rätt spår.  
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SKELETT- ett sorst hembetjänt
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MATERIAL

Jag valde att jobba med ett skelett i furu. Delvis för att det är ett lokalt material men också för att det är 
ett material med stark anknutning till mina barndomshem. Det är ett material jag känner igen och kommer 
ihåg, i mitt barndomshem var nästan alla möbler i furu. Det gav en varm känsla. Jag minns hur det blir spår 
i ytan när man trycker ner naglarna i det. Och hur ytan blir hal och mjuk när man användt möbeln i flera 
år. Den lever och den visar spår av det levda livet. Det var en egenskap som kändes viktig för mig i detta 
projekt.

Furu som möbelmaterial har på senare år blivit ersatt av andra material och har kanske uppfattats som lite 
gammalmodig. Jag ville därför försöka visa att en furumöbel kan kännas samtida och relevant. Något jag  
kan känna att jag vill ha i mitt hem. 

Jag ville komma åt en slags mjukhet i möbeln, att den inte skulle kännas för hård. Speciellt eftersom for-
men består av vertikala och horisontella element. JDärför valde jag att jobba med rundstavar och run-
dade reglar. De bildar stommen runt vilket individen bygger upp sitt hem, lite som när man bygger ett hus. 
Furuskelettet behandlas med vitpigmenterad  hårdvaxolja för att behålla en ljusare nyans på trät och 
förhindra att det gulnar alltför mycket. 

furu. 
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 44mm x 44mm 33 mm 21 mm
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 läder. 

Läder är ett slitstarkt material. Det är formbart, det är flexibelt.  Eftersom jag i min studie tittat mycket 
på kappsäckar, ryggväskor och påsar av olika slag där läder är ett givet material pga. sin flexibilitet 
och hållbarhet, valde jag att jobba med det på något sätt i mitt projekt. Jag ville även att de mate-
rial jag använde skulle var så naturliga och “äkta” som möjligt samtidigt som de skulle åldras med 
värdighet men även visa spår av de liv det varit delaktiga i. 

Jag kände att skelettet behövde ett ytterligare element, något som varit levande, något som 
kändes eget. Lädret bildar en rem runt skelettet, samtidigt som den fungerar som vävda fickor och 
hyllpan. Öppna påsar att lägga sina saker i, hänga i, lirka in bland väven. Lädret bildar remmen som 
håller ihop det hela.
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Test på detalj i läder. 
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textil.

Att använda något textilt element fanns som tanke från första början. Delvis eftersom det kom 
fram i otaliga diskussioner som ett material många kopplade ihop med hemmet, men även för 
sin mjuka , formbara/ flexibla användning. Jag gillade tanken om att linda in, rulla in och svepa 
in föremål i textilen. Och med tanke på hur man använder t.ex. tidningspapper då man flyttar 
med att linda in ömtåliga föremål för att skydda dem under transport eller förvaring kändes det 
som ett givet alternativ att jobba vidare med. 

Jag valde att jobba med ett tjockt möbeltyg i en grönblå nyans. Jag visste att
jag ville ha en färg, en färg som kändes egen. Något som förde tankarna till
djupa sjöar, höga havsvågor, dunkla skogsgläntor och våta stenar med sjögräs.
Till koppartak i stadsbilden, till de nötta saftglasen längst in i skafferiet.
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DIAGRAM PÅ ANVÄNDNING
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NÄRVARO / FRÅNVARO

hemma / borta

hemma / borta
Jag ville att möbeln på något sätt skulle visa närvaro och frånvaro .
-Nu är jag hemma , nu är skelettet fullt/nu är jag borta , nu är det tomt.
Jag ville att skelettet ibland kunde stå kvar ensam, tomt i väntan på något.
Men att den ändå skulle behålla sin funktion.
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Jag ville lära mig vem jag är som formgivare, det var min utgångspunkt när jag började.
Det har varit en ytterst personlig resa, men en givande sådan. Ett sätt att utgå
ifrån mig själv, lära mig av mig själv, förstå mig själv och ge en form åt det. Det var nytt,
det var spännande det var givande och smärtdamt på många sätt. Jag vet inte om
jag vill göra om det. Kanske vet jag lite mer om mig själv och hur jag fungerar som en
formgivare. Men mitt intresse ligger i grund och botten i att få “det “ att fungera, vare
sig det hanslar om rum, möbler eller kombinationen av bägge, att få det att fungera för
andra. Jag hoppas att det jag gjort nu, hjälper mig senare då jag gör annat.

Den blev ju kanske inte helt som jag tänkt mig, den har en del av de kvaliteter som jag
ville att den skulle ha, den följer det formspråk jag ville åstadkomma. Den kanske inte
möjliggör transport av saker i den grad jag hade hoppats på och den nivå av funktionalitet
jag är van vid att jobba med uppnåddes inte i detta skede. Men jag finner det
intressant. Jag började en mycket invecklad resa med detta projekt, en process och en
egen och ny metod för mig vilket resulterade i något jag aldrig gjort förut.

Tanken på att utveckla designen och funktionen på möbeln finns kvar. Jag insåg
att det helt enkelt inte fanns tid för allt. Jag ville så mycket med denna ena
möbel, nästan för mycket. Ibland blev det för mycket också, då sa både kropp
och hjärna stopp . Då får man ta en paus och försöka lösa det på bästa sätt.
Man lär sig hela tiden. Och det är väl det som är meningen.

SAMMANFATTNING
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Jag vill jobba vidare med de textila elementen, påsarna, just nu känns de för
enkla. Men för utställningen ville jag mer än något annat illustrera användningmöjligheterna
av möbeln. Jag vill jobba vidare med tanken om att linda in och
svepa om med hjälp av tygen och samtidigt göra skelettet mer en del av den
processen.

Jag hoppas även kunna jobba vidare med själva skelettet. Just nu är det en
storlek som lätt kan hanteras av en människa, men jag skulle vilja föra det vidare
mot en mer flexibel enhet, där den eventuellt kunde bestå av flera mindre moduler
som kunde kopplas samman för ökad flexibilitet.
Jag skulle även villa jobba vidare med de flätade/ vävda elementen. Att öka
på volymen, ändra på skalan, utveckla dem till andra sorters behållare.
Det finns många intressanta möjligheter.

Trots att jag mött en del motgångar under processen väljer jag att se att denna
tanke kan förädlas, att det var en stark ide från första början, en ide värd
att förverkliga. Men möbeln har väckt något i mig, nu ser jag fler möjligheter. 
Och det känns roligt, ibland glömmer man att dethär skall vara roligt också.
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Arne, familjen + nära vänner
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BILAGA 1. 

Annika Peltoniemi
Topophilia

printmaterial för utställningen, postkort 11cm x 15,5cm

framsida
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Annika Peltoniemi
MA interior architecture & furniture design

Topophilia

The project deals with questions about identity and sense of belonging and how we create homes away from our primary home. What is it we 
carry with us, why and how? What creates the feeling of a home and how can that feeling be transported with us  wherever we go in today’s 
mobile society? The piece will try to offer a flexible way to store, transport and display the things the user chooses to carry with them. The piece 
consists of a supporting structure, a sort of skeleton, and several elements for transporting and storing that can be used either separately or 
together as one unit.

baksida
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BILAGA 2. 
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