
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ting betraktat 

-Ett arbete om taktilitet, textil, materialet och människan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Fischer 

 
Handledare: Ulrika Mårtensson 

Texthandledare: Mariana Alves 

Konstfack – University of Arts, Crafts and Design 

Textil, Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst 

Processbeskrivning, Kandidatexamensprojekt Vt 2013 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till Erik Sjelin 

 och till 

m[alm] & [ask]a 

för all fantastisk hjälp och allt stöd. 



3 

Sammanfattning 

Genom en berättelse av vindlande tankar förs jag på min egen resa där jag försöker förklara 

mitt ”jag”, mitt görande och min bakgrund. Jag förklarar, både för mig själv och för dig som läsare, 

hur jag har tänkt och vad jag har undersökt med mitt slutprojekt här på Konstfack under den 

snötäckta våren år 2013. 

Jag har arbetat med att utforska textilens taktilitet i ett skulpturalt sammanhang. Det har resulterat i 

tre former, tre komponenter, som tillsammans utgör en del av min värld såsom jag ser den. 

Jag heter Sofie, jag är människan, djuret, formgivaren, hantverkaren, hästviskaren, 

konstnären, ”material-materialisten”, filosofen och kompositören av sammanhang och i mitt 

examensarbete ska jag använda mig av alla dessa egenskaper. 

 

-Ta min hand så ska jag följa dig genom mitt arbete. 
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1.0 Inledning 

Jag tror att vi är mer i behov utav saker än vad man idag vid första anblick kan tro. Det finns något 

djupare rotat bakom den ytliga konsumtionsfasad som vi långsamt och under större delar av vår 

historia har arbetat fram och tilldelat tingen. Man skulle kunna hoppas att vi är vid den 

överkonsumerade världens ände, men jag tror att vi har mer att komma till insikt om innan det är 

så.Hela vår empiriska erfarenhet bygger på att vi har material, ting och varelser runt om kring oss 

och som vi interagerar och agerar med. 

Vårt tänkande och vår själ är skapat ur en kropp, vår kropp är i sin tur beroende av att få sina 

egenskaper 'motionerade'- att alla kroppens möjligheter används så mycket som möjligt. Jag tror att 

vi mår bäst om vi låter vår kropp erfara det den har möjlighet till. Att ha balans mellan aktivitet och 

passivitet. Ljud och tystnad. Rytm och stillhet. Gemenskap och ensamhet. Att använda alla sina 

sinnen, fingrar, röst, kropp. 

Jag är övertygad att ting kan påverka vårt emotionella tillstånd på ett positivt sätt om de är skapade 

för oss att aktivera våra sinnen och våra kroppar med. 

1.1 Bakgrund 

Om textil 

Jag står i det textila fältet, grundat på textilens förmåga att länka kroppen till rummet, själen till 

objektet och fingrarna till materialet. Textil är det material som vi har närmast kroppen och det är 

det mest förlåtande materialet på det vis att tyg hjälper oss att visa eller dölja, torka, stödja eller 

omsluta vår kropp beroende på vad eller när vi behöver det. Textil ger oss värme, trygghet, stöd och 

en yttre identitet när vi söker det. 

Under min utbildning så har jag intresserat mig för att arbeta med skulptur i många olika former, 

mer eller mindre inom en designkontext. Teknikmässigt så tycker jag mycket om att arbeta med 

handen, gärna med äldre handarbets-tekniker i sammanhang och kombinationer som jag söker och 

utvecklar under tiden mitt praktiska arbete fortskrider. 

Jag har valt design som inriktning på mitt projektarbete och jag vill med mitt arbete skapa textila 

bruksobjekt för en offentlig miljö. 

För mig står textil inom inredning för en lek mellan olika ytor, hur den upptar och återspeglar färg 

genom oändlig nyansrikedom, hur den kan återspegla ljus, dämpa ljud, bibehålla värme samt inte 

minst för dess formbarhet. Jag vill arbeta med textil för att det är ett väldigt känsligt material, det 

kanske alla material är, men med just textil blir det tydligt för mig hur jag behöver träna mina 

fingrar så de kan bli mer varsamma, uppmärksamma och erfarna. 

Tidigare arbeten 
Eclecticism & Elektricitet är ett arbete som jag arbetade med under hösten år 2011 under kursen 

fördjupningsprojekt. Det som jag arbetade med under den kursen tycker jag knyter samman mycket 

av det jag tidigare har varit intresserad av och gav mig möjlighet till att forma många av mina 

textila intressen under en kollektion. Jag ser det som ett viktigt arbete för mig och därför skriver jag 

om det här i bakgrunden till mitt examensarbete. Vi fick en uppgift av vår handledare Patrik 

Söderstam att  arbeta med något som skulle kunna vara skapat under ett fiktivt ”systermärke” till 

moderföretaget ACNE. För mig står ACNE för ett företag som står stadigt förankrat med sin ena fot 

i vad som brukar betecknas skandinavisk formgivning, med sina rötter i modernismen och den 

svenska funktionalismen. Sin andra fot däremot ställer ACNE i en postmodern jord. De använder 

sig av vad säkert många skulle kunna kalla en ”skandinavisk stilren och avskalad stil” som grund 

för sitt estetiska uttryck samtidigt som de bryter mot den grunden genom att använda sig av 

en ”kontrasterande effekt”. Jag tänker att det är ett sätt att föra in ett postmodernistiskt tänkande i 

kollektionerna. Jag skrev en text inför fördjupningsprojktet, den börjar med ett citat: 

”I boken “Chasing the perfect- Thoughts on Modernist Design in Our Time” från 2006 skriver 

Natalia Ilyin: 
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”When we idealize the top of the hierarchy-...-we encourage the perfect and discourage the real. 

Apollonian perfectionism leaves out half of human experience. Its basic intellectual and emotional 

shortcomings leaves us nowhere to be the complex human beings we are. At the same time, and 

without our particular consent, modernism denies all that is mythically feminine, tribal, clannish, 

communal, earth walking. We westerners are a people of the left brain; we make no room for that 

which is messy, not linear, not essential, uncontrolled.” 

Det myllrande, läckande, skälvande, och det djuriskt okontrollerbara är så långt bort från 

modernismen man kan komma och det var bort från det modernismen också ville att vi skulle 

vandra. Bort från det läskigt okontrollerbara och fram för den industriella kärleken, eller? 

Även om jag här överdriver så tror jag det finns en viss rädsla för naturen nuförtiden, vi lever inte i 

den vilda naturen längre utan i vår egenhändigt skapade natur- staden. Naturen är inte längre en 

självklar del utav vår vardag och i vår inbillade trygghet inuti våra små lådor är det vi som är våra 

egna härskare i den värld av estetiska referenser vi själva ligger till grund för. På grund av detta är 

det också i små portioner som vi släpper in naturen i våra hem. Till exempel i form av ett litet tuktat 

bonsai träd eller så går vi riktigt in i naturen och blandar grenar, frökapslar och blommor i ett 

spretigt arrangemang! Men lugn, roten till naturens jord är då redan avklippt så ingen anledning till 

oro. På samma ytterst blygsamma sätt kan man se Acne prova sina vingar i form av mönster och 

färger som inte alltid hört hemma i det modernistiska hemmet. 

En svag ton av syrénlila, puderfärgat siden eller andra galna upptåg tar sin väg in i kollektionerna 

men alltid i sällskap av en tydlig yttre kontur eller en tjock synlig dragkedja. Det perfekta alibit för 

att hålla osäkerheten på sin plats, för ingen som vill bli tagen på allvar vill väl bli ertappad med att 

ha både volang och pastellfärg? 

”Objects hold ideas like amber traps insects. A sofa or a chair is an artifact of the time in which it 

was created, its lines and planes are whats left behind in the world when the storm of an ideology 

has passed by. But if we don´t remember the ideas that led to the final form of the chair or the sofa, 

if we don't recognize the kind of insect trapped in the amber, the artifact loses all its meaning and 

becomes shape and line and form only. It becomes the narcissistic manipulation of outside things, 

becomes like a woman valued for her face who learns to ignore her heart.”.(Natalia Ilyin, Chasing 

the perfect- Thoughts on Modernist Design in Our Time”, 2006) 

Men jag tror att Acne kan vara något på spåret, att sakta smyga in små detaljer, en i taget utan att 

skrämmas, så tror jag nog att det ska gå att bredda den nutida modernistiskt präglade estetiken och 

dess tankesätt. Med doften av modernismen ska vi förklä blommor och göra honung.
1
 

Jag ville göra textila inrednings objekt, såsom kuddar och plädar i mitt fördjupningsprojekt med 

Eclecticism & Elektricitet och bestämde mig även för att fokusera på material möten. Olika material 

placerade jag då in i ett system efter färg, uttryck och egenskaper i tre grupper. 

Modernismen och till viss del postmodernismen ansåg jag redan vara en del av ACNE, så de fick bli 

grupp I och II, men jag förde även in modernismens motsats nämligen folklorismen, som oftast med 

sina förindustriellt tillverkade metoder med en tydligt dekorerad yta motsäger mycket av det som 

modernismen vill uppnå och därmed fick bli grupp III. Det tyckte jag var en lämplig komponent att 

blanda upp det strama och stilrena med i min kollektion.Till exempel så hamnade grov ofärgad 

vadmal under gruppen för modernism, handmålad rosa siden fick bli postmodernism och vävda 

tyger med mönster inspirerade av band till folkdräkter fick representera folklorismen. När jag hade 

tillräckligt många material så började arbetet med att sätta ihop dem på olika objekt och former och 

genom att skapa ett kontrasterande möte mellan materialen så framhäver jag den andres egenskaper 

osv. 

                                                 
1
Stycke ur texten ”Insttutions anpassad teori ht 2011av Sofie Fischer” 
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Bild ur kollektionen Eclecticism & Elektricitet från år 2011, bilden visar fyra av totalt sju objekt   

1.2 Syfte & frågeställningar 

Textilen är det som vi gärna utrustar nakenheten och tomheten med mellan våra kroppar och 

rummen i våra hem. Den fungerar som ett dämpande lager mellan rummets ofta raka och hårda 

väggar mot våra kroppars hud. Vi som är rörliga, både till kroppen och sinnet, trivs därför bra inför 

väggens ordnade struktur. Därför är det här jag vill verka inom mitt projektarbete. Jag vill skapa en 

plats för kroppen att vara och där den kan samtala med materialet, där fingrarna styrs av sin känsel 

och kroppen av sin nyfikenhet. 

Under mitt projektarbete vill jag utforska textilens möjligheter i form av skulpturala textila 

bruksobjekt, vävda tyger , lampskärmar samt kuddar klädda i en taktil uppsjö av material. I en 

komposition av samlade ytor kommer mitt projekt att uppstå. 

Jag vill skapa en installation av textila objekt i mitt projektarbete där jag i min tillverkningsprocess 

finner en jämställdhet mellan mig och mitt material och när jag i ett senare skede besöker mina 

objekt  så finner jag en plats för kroppen där utforskandet av taktiliteten styr min upplevelse av att 

befinna mig just där. 

 

Jag kommer utforma mönster till tyger som ska vävas upp och tillsammans med andra material 

formas till kuddar, jag kommer att i skulpturateljén utforma en bas till en skulptural sittmöbel som 

jag sedan ska klä och bearbeta och jag kommer även att formge en stålkonstruktion till en lampa 

som även den ska kläs med textil. 

Kuddarna, skulpturen och lampan är alla tre delar i en installation avsedd för ett 

utställningssammanhang, i detta fall på Konstfacks vårutställning. 

Jag har valt att arbeta med skulpturmöblen för att skapa en plats att kunna sitta på. Den ska vara 

intressant nog att väcka uppmärksamhet för sin skulpturala form på håll och den ska vara 

inbjudande som en mjuk famn när man kommer närmre för en besökare att vilja sitta i den, vilket 

också är tanken under utställningen. Mjukheten i formerna tänker jag tilltalar till ett utforskande och 

när vi undersöker, med först fingrar, sen rumpa och rygg så ger vi i bästa fall oss hän åt vad vi 

känner, inte vad vi i första hand tänker. Varje gång vi uppfattar något nytt eller oväntat så använder 

vi oss av våra sinnen på samma sätt, då kommer tanken efter. Jag kommer prata mer om ”sinnenas 

hierarki” senare i texten. 

- Jag har valt att arbeta med kuddarna som en plattform där jag kan utforska olika material, taktilitet, 

färger och strukturer på. Kudden fascinerar mig med sin enkla form och funktion. Den är ett 

självklart sällskap i soffan, både intim på det sätt den formar sig efter kroppen och offentlig på det 

sätt att den ger form och färg som socialt kan förstärka en inredningsstil i ett hem eller offentlig 

miljö. Jag uppfattar kudden både som ett nästan besjälat ting, ett slags stillsamt husdjur, och som 

skulptur i en och samma kropp. 
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- Jag har valt att arbeta med lampan som en sista del i min lilla värld, mitt lilla kretslopp, för att den 

är som det slutande locket som skapar ett tak och en trygghet. Skapar en plats för stillsamhet. 

Taklampor hänger vi över alla viktiga mötesplatser, matbord och vardagsrumsbord, alla är de platser 

där man sitter ner, funderar, samtalar och ibland bara slappnar av. Vi är oftast bekväma där och det 

skapar i sin tur en slags närvaro -det är det jag vill åt, en känsla av närvaro och jag tänker att man 

kan skapa det med hjälp av estetik och taktilitet. Samma möjlighet vill jag skapa med min lampa. 

Den sprider ljus och är en utmärkt plattform för att experimentera med färg och textur, som alla ger 

olika uttryck åt ljuset. Under lampan i skulpturmöbeln kan ex jag och några till sitta, samtala,bara 

vara och fingra på mina taktila kuddar, det är min ambition för en upplevelse. 

Frågor jag ställer inför mitt arbete: 

→ Vad har material och taktilitet för betydelse för vårt välbefinnande? 

→ Hur kan jag utveckla intressanta kombinationer av olika textila material och tekniker för att 

skapa skulpturala objekt i textil? 

→ Jag vill även ta reda på vilka olika nedslag ur konst- och designhistorien som påverkar mitt 

formspråk och mitt arbetssätt. 

 

1.3 Arbetssätt 

Teoretiskt så utgår jag ifrån en rad fragmentariska nedslag i historien som jag förankrar i min 

undersökning av textil, objekt och taktilitet. Praktiskt så utgår jag ifrån mina händer, de är min 

största tillgång under mitt projekt. Jag vill i största mån använda mig av material som jag själv har 

påverkat eller utformat och dessa material kommer vara färgade, broderade, formgivna och även 

industriellt vävda. Sammansättningen mellan olika material sker både med hand och maskinsömnad. 

Lampskärmen har en stålkonstruktion som jag har formgett och fått tillverkad under mitt projekt. 

Skulpturformen är byggd och formad för hand för att sedan kläs med en mjukare yta och ett 

yttre ”tyg”. 

 

1.4 Avgränsningar 
I den teoretiska undersökningen till mitt projekt har jag inte tänkt att fokusera på; den industriella 

revolutionen, modernismen och postmodernismen. De är en omfattande del av konsthistorien och är 

för omfattande för att endast fragmentariskt nämnas i min teoretiska undersökning, vilket är en 

metod jag har jag har valt att använda mig av i mitt skriva arbete. Vår historia påverkar oss 

självklart och det är säkert för att den funktionalistiska erans spår som fortfarande är tydliga hur de 

har präglat vårt samhälle och det svenska folkhemmet och det är därför som det intresserar mig. 

I mitt tidigare arbete med Eclecticism & Electricity som är nämnt under 1.1 har jag arbetat med 

folklorism, modernism och postmodernism som inspiration för ett estetiskt utryck, den grunden 

vilar mitt arbete fortfarande på, men under mitt examensprojekt så vill jag i min teoretiska 

undersökning fokusera på taktilitet, textil, materialet och människan. 

Mitt arbete är ett utryck för min personlighet och att fylla in alla de aspekter som egentligen spelar 

in skulle kräva en helt annan tidsaspekt än vad som i ett kandidatarbete finns att förfoga över. Jag 

har även valt att inte diskutera utifrån begreppet ”emotionell design” och att inte objektivt analysera 

det mänskliga begäret för objekt utan har valt att fokusera på min egen uppfattning av ting, material 

och de filosofiska begrepp som jag funnit och som jag kan förankra mina tankar i. 
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1.5 Disposition 

Jag har valt att skriva en flödande text där jag följer mina tankegångar som har funnits under 

projektets uppväxt och i den har jag sedan gjort teoretiska nedslag i form av fragment, texter tagna 

ur större sammanhang. Jag har ej valt att beskriva bakgrunden till de olika teoretiska fragmenten 

utöver den plats de har i förhållande till mitt projekt och mitt skriftliga arbete. De fragmentariska 

nedslagen är ej kronologiskt numrerade för att poängtera det rörliga i ”tankarnas” förhållande till 

varandra och hur ordningen lika gärna skulle kunna vara en annan. 

Jag har valt att centrera min text på grund av att jag tycker att textens rytm och språk passar bättre 

ihop med det visuella intrycket utav texten när den är mer i mitten, dessutom känns mer flytande 

och fri. 
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2.0 Teoretisk undersökning 

Var min teoretiska undersökning tar sin början är svårt att i efterhand säga, sedan en längre tid har 

ting, tankar och saker passerat genom detta vindlande nystan som jag kallar ”jag”. Ting, tankar och 

saker vars ursprung ibland är utsuddat, tiden passerar, kvar finns ett fragment som är en rest 

samtidigt som det är en del av ett nytt sammanhang. 

Nr 2.1 

Textil & taktilitet 

Det är av fragmenten som helheten framträder. Jag älskar att sortera mina tankar, inte i fack utan i 

små kretslopp. Allt kanske inte går in i samma cirkel, men tankarna kan placeras och omplaceras i 

oändliga strukturer och sammanhang och det är när cirklarna och sambanden uppstår som jag också 

finner en form av meningsfullhet med mitt görande.Mitt skriftliga arbete är uppdelat i flera olika 

fragmentariska cirklar, men det är mitt fysiska arbete som utgör den helande länken. Ingångar till 

min värld blir genom mitt arbete presenterade. Hur jag ser på ting, hur jag rör mig som medvetande 

och hur jag behandlar det som är runtomkring är en del av denna text. 

# 13 Fragmentariskt nedslag 

”Jag talar om fragment som till viss del kan uppfattas som spridda och som ej står i direkt teoretisk 

sammankoppling eller som ej är kronologiskt förankrade i historien. Jag läser i boken Ting, kultur 

och mening från Nordiska museets förlag om fragment, att de är delar av erfarenheter och minnen 

som under lång tid omformats och därmed skapat nya sammanhang 
2
. 

Jag tänker att jag vill arbeta just så.” 

 

Under arbetets gång när tid, material och fingrar, får möta varandra i en direkt uppkoppling 

utvecklas ofta oväntade resultat. Former tar form som inte hade kunnat föreställas av endast tanken i 

förväg.Taktilitet är hur ett objekts yta upplevs och ofta glömmer vi bort att lyssna på våra händer 

inför oväsendet av våra egna tankar. Vi vet att en sten är en sten och bryr oss oftast inte nämnvärt 

om att studera ex just den här stenen även om den kanske för en stund skulle ge min känsel en 

upplevelse som jag inte kan framkalla endast genom tanken. Textil kan i skulpturala former utstråla 

en kroppslig uppenbarelse och att arbeta med textil är en kroppslig upplevelse. Att följa en rytm 

från en stickmaskin och lyssna till det mekaniska rasslet av nålarnas arbetande, att forma en bit 

kardad ull som rinner genom fingrarna i ett lödder utav såpa och ljummet vatten eller att skapa ett 

veck i sammet där ljuset fångas upp i kurvan och synliggör formen av dess kroppslighet. 

 

Nr 2.2 

Övergångsobjekt 

Textil kan vara en skulptur, ett plagg, en teddybjörn. Det kan finnas i en möbel, en matta eller en 

säng. Textil kan också vara en filt som vi söker trygghet i när vi är små. 

 Textil är något som vi alla kan relatera till. En sytt djur eller en vacker kudde i hemmet är båda där 

dels för sin dekorativa utsida och dels för dess egenskaper som kropp. 

Som kropp menar jag här helt enkelt dess krambarhet. 

Inom barnpsykologin så talar man om något som kallas ”övergångsobjekt”, med det menar man de 

objekt ex en älskad nalle som barnet kan söka trygghet i när det utforskar världen. Begreppet 

introducerades under 1950-talet av den engelske psykoanalytikern och barnläkaren Donald 

Winnicott och kom att beteckna alla dessa speciella nallar och filtar. Övergångsobjektet är som en 

länk mellan föräldrarna och världen och är av stor betydelse för vissa barn när de utmanas när de 

                                                 
2
Ting, kultur och mening, Klein, 1995 
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exempelvis ska sova hemifrån.
3
 Jag tänker på övergångsobjekten när jag börjar mitt examensarbete 

och undrar om det är övergångsobjekt för vuxna jag gör. Objekt skapade för offentlig miljö men 

som med sin estetik uppmuntrar ett intimt förhållningssätt med objekten på samma sätt som man 

uppträder hemma i sin egen soffa med benen uppdragna under sig, omringad av kuddar. 

Nr 2.3 

Komposition 

Under min uppväxt så var jag ofta på Sofiero slott som ligger i Helsingborg, där jag är uppvuxen, 

jag brukade arbeta i parken under somrarna med att rensa i rabatterna. Utöver mitt ogräsrensande 

fick jag även i uppdrag att varje måndag plocka blommor i parken för att sedan arrangera dem till 

buketter i slottets utställningssalar. För att fylla alla slottets rum med nya buketter så ägnade jag 

timmar åt att plocka en hel famn full av de där små gula-gröna blommorna på jättedaggkåpan, 

lejongap med sina roliga munnar, rosenskära med det vackra latinska namnet Cosmos Alba, spretiga 

riddarsporrar, vackra knotiga grenar, bollar av jätte allium och en och annan ros, eller vad nu parken 

hade att erbjuda för dagen. Uppgiften innefattade även att få smyga runt i det från gårdagens sol 

fortfarande varma lilla slottet alldeles själv, tidigt på morgonen, över de knarrande och knäppande 

golvplankorna, innan utställningen av de gamla slottsmiljöerna öppnade. 

Bild från inredning på Sofiero slott. 

Även om slottets olika rum i dagens mått mätt kanske kan ses som lite lätt röriga med sina 

mönstrade tapeter, färgval, detaljerade lampor och dess långa draperier och gardiner från 1900-talets 

början som återfinns i var och en av de bevarade slottsmiljöernas rum så fascineras jag av harmonin 

i rummen som uppstår i all dess brokighet. 

I jämförelse med dagens ännu ljusare och ibland mer stiliserade inomhusmiljö så är denna brokighet 

inte lika vanligt förekommande.  Jag tycker om när alla dessa material som får samsas i en 

inredning, mönstrade, veckade och strukturerade skapar en väldigt fin samhörighet. De för samman 

rummet via textilen till kroppen. 

På samma sätt som jag arbetade de somrarna med komposition av de olika delarna av en bukett vill 

jag arbeta som formgivare. Jag odlar ett textilt bibliotek av färger, tekniker och material som jag 

sedan kan sätta ihop till en komposition. Det ”vackra”, tillsammans med det ”fula”, det organiska 

tillsammans med det fyrkantiga, det ”smaklösa” tillsammans med det högt värderade. 

 

 

                                                 
3
Artikelserie om övergångsobjekt i SvD: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/nallen-en-lank-mellan-mamma-och-

varlden_6733779.svd 
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Nr 2.4 

Konsthantverk & konstnärliga referenser 
 

Eftersom jag tycker mycket om att arbeta med material och olika material kompositioner där varje 

ämnes egenskaper används på ett sätt där det kommer till sin rätt så inspireras jag av 

konsthantverkare som David Taylor. Materialen i hans arbeten utgör en stor del av estetiken och där 

dess egenskaper används genom att skapa olika komponenter och kontraster till varandra. 

När det handlar om bruksobjekt i konsthantverk så resulterar detta ofta i sammanhang som faller 

mellan vad som är design eller konst. Jag trivs själv i detta mellanrum där själva kategoriseringen 

av ett objekts genre inte är speciellt intressant. Jag gör ofta objekt som ser ut som design men är 

hantverk, som har egenskaper av en skulptur och som samtidigt är ett bruksobjekt, förindustriella 

tekniker blandade med ett ömsom industriellt, ömsom organiskt uttryck. 

 

Keramikern Charlotta Eidenskog skriver på sin hemsida ”I mitt arbete är arbetsprocessen den 

viktigaste tillgången, jag ser sällan ett färdigt verk framför mig. Jag tar vara på saker som händer 

utmed vägen, slumpens tillgångar och materialets egenskaper. 
4
 

Jag tilltalas av hennes förhållningssätt till materialet och känner igen min egen process i det 

Eidenskog beskriver- att låta en kommunikation uppstå mellan mig och mitt material. 

Att inte vara osäker inför det som kan uppstå, att släppa på rädslan för det fula, se det som ett värde 

i sig, och att möta ev motgångar med samma tålamod som materialet visar mig i sin tillåtelse att 

formas. Eidenskog arbetar dessutom med bruksobjekt som har ett skulpturalt uttryck som tilltalar 

och inspirerar mig. De är som de innehåller en rest av något annat, något som vi inte vet vad det är. 

Skapat av Eidenskog under inflytande av ett medvetande som skiljer sig från det vi det vi oftast 

resonerar med. Det som uppstår utanför språkets gränser, det som inte går att riktigt förklara varför 

det ser ut som det gör utan endast tilltalar genom sitt yttre. En rest av en annan värld. 

 

                                                 
4
Citat hämtat från: http://www.charlottaeidenskog.com/info.php 
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Nr 2.5 

Vecket & kroppen 

# 25 Fragmentariskt nedslag 

Jag börjar läsa en bok av filosofen Gilles Deleuze (1925-1994) om filosofen Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716) i boken Vecket, Leibniz & Barocken. 

Översättaren Sven-Olov Wallenstein citerar i sitt förord Leibniz där han skriver om hur det 

närvarande är havande med framtiden, framtiden skulle kunna utläsas i det som är nära och att om 

man bara kunde på ett sinnligt sätt veckla ut alla de ”veck” som finns i en själ så skulle vi kunna 

lära oss och få kunskap om universums hela skönhet. Jag tycker det är ett fantastiskt tankesätt, som 

får mig att omvärdera vilka värden vi tilldelar saker och ting. 

Vem säger att någonting är mindre värt än något annat, kan det inte bara vara ett uttryck för en 

mindre förståelse? Ju längre in i boken jag kommer desto mer känner jag att jag behöver studera 

filosofins begrepp för att förstå vad det handlar om. Vad är egentligen en monad? Jag lägger ner 

boken igen och bestämmer mig för att nöja mig med förordet.
5
 

 

Bild från min gestaltningsprocess av tygets egna veck och skrynklor och de arrangerade vecken. 

 

Jag förtjusas över vecket och dess estetik, oregelbundenheten i dess rörelse och den, i det här fallet, 

den tillhörande textilens förmåga att omsluta och täcka över det som inte vill synas. Jag arbetar med 

veck för att jag tycker det finns en intressant sensualitet i tyget, vecket och det dolda som vi kopplar 

till njutning och gagnar mitt projekt på ett sinnligt sätt. Vecket- som en del av vår hud och vår 

kropp,vecket- som en del av textilen som gör det kroppsligt. Kroppen och tyget har vecket 

gemensamt, kanske är det därför detta material är en så stor del av våra liv. 

 

 

                                                 
5
Gilles Deleuze, Vecket, Leibniz & Barocken, Glänta Produktion, 2004 Göteborg 
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# 22 Fragmentariskt nedslag 

I boken ”the meaning of the body” av Mark Johnson läser jag nedanstående textstycke. 

”Discovering, making, and communicating meaning is our full-time job. WE do it from the moment 

we are born until the moment we die. Sometimes we do it consciously and intentionally; but mostly, 

meaning emerges for us beneath the level of our conscious awareness. Meaning is happening 

without our knowing of it. So, to figure out where the meaning comes from, we have to look deeply 

into mostly non conscious bodily encounters with our world.”
6
 

Mark Johnson skriver i sin bok The Meaning of the body om hur västerländsk filosofi genom 

historien har skiljt kropp och själ i en dikotomi och hur det har påverkat värderingen av våra sinnen 

i olika indelningar. Syn, hörsel och tanke har setts som egenskaper kopplade till själen- till det högre 

medvetandet, medan känsel och doftsinne har ansetts som en kroppslig och därmed mer djurisk 

egenskap. Känsla och känsel avskiljt från tanke och förnuft. 

 

# 7 Fragmentariskt nedslag 

I boken  Om Kärlek- Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key skriven av Claudia Lindén läser 

jag om hur Key argumenterar för hur Kropp/Själ motsättningen är intimt sammantvinnad med 

dikotomin natur/kultur. Key vänder sig mot tanken om att det skulle finnas ett ursprungligt, av 

sinnevärlden oberoende, mänskligt förnuft eller att det inte skulle finnas någon relation mellan 

kropp och själ. Lindén skriver: 

”Om kroppen inte längre är skild från själen utan påverkar den och själv påverkas av själen kan 

den inte längre vara natur i den passiva ursprungliga meningen. Natur och kultur står därmed inte 

heller i ett kausalt och hierarkiskt förhållande till varandra, där naturen antas föregå naturen som 

ett lägre mer primitivt tillstånd.” 
7
 

 

 Genom Mark Johnson och Ellen Key hittar jag, för mig, fundamentala teoretiska delar som jag 

länge rört mig omkring men inte riktigt lyckats förankra mina tankar i. Hur det förklarar mycket av 

den uppdelning av värden som jag har så svårt för att förstå. Tankar som jag inte riktigt vet var de 

ursprungligen kommer ifrån, men som sakta under min uppväxt har vuxit fram; ”Kan en kultur 

sprungen ur naturen skapad av en naturens varelse vara något annat än just natur? Och vad är det då 

som gör att naturen anses lägre värderad än den kultur vi byggt upp, hur kan den tillåtas att 

exploateras och utnyttjas för personliga vinster och ändamål?” Om allt är natur och materialens 

olika värden och hierarkier är något som vi har skapat, borde vi då inte egentligen behandla allt med 

samma känsla av respekt? 

                                                 
6
Mark Johnson, The meaning of the Body – Aesthetics of human understanding, 2007 The University of Chicago Press, 

Chicago 
7
Claudia Lindén, Om Kärlek- Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, Symposium, 2002 Stockholm 
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Nr 2.6 

Rokoko 

Under rokokon så hade människorna en helt annan världsbild än vad vi har idag och har inte tänkt 

att här beskriva eller redogöra för vad som formade stilen rokoko, hur den uppkom och i vilket 

sammanhang, utan jag vill istället beskriva min uppfattning av rokokon. Jag förtjusas över den 

romantiserande bilden jag har av exempelvis en rokoko inredning och utan att diskutera 

framställningen av kvinnan på bilden av av Francois Boucher´s tavla ”Brown Odalisque”, som är 

problematisk, så slås jag av den kroppslighet som gestaltas genom tygets former och veck samt 

bildens materialitet. Tyget flödar över rummet, över det som kanske är en madrass och vidare över 

väggen. 

Jag kan nästan känna tygets rörelse kring kroppen, hur väggens träpaneler med dess svala och lena 

yta, lämnar en lätt kalkig känsla av färgens yta  som dröjer sig kvar på fingerspetsarna. Madrassens 

dunighet, mattans dova dunsande under tån. Det jag ser ger mig en känsla av materialens taktilitet 

och dess poetiska sammansättning. 

Det jag uppfattar är en slags antifunktionalism och det är därför jag älskar det, det ger utrymme för 

den ur kroppen sprungna ”själen” i förhållande till sitt material. Den kroppsliga upplevelsen före 

tanken, känsel likställt med syn. Ingen hierarki sinnena sinsemellan. 

Nr 2.7 

Materialet & emotionell intelligens 

Jag tänker att vi måste ta mer hänsyn till våra känslomässiga behov, vår ”eq” som betecknar din 

emotionella intelligenskvot, din förmåga att avläsa och reagera i förhållande till både dina egna och 

andra människors känslor
8
. Det är inte ett intelligenstest, din ”iq”, som avgör huruvida du kommer 

bli lycklig, om du kommer leva i samhörighet med andra eller om du kommer kunna förmedla hur 

dina känslor mår,  ändå så är intelligensen den egenskap som oftast värderas högre än andra. 

 

# 5 Fragmentariskt nedslag 

Jag läser i boken Material och Materialitet, utgiven av arkitekturmuseet: 

”Goethe menade att ”(...) människan endast kan kallas klok och lycklig om hon lever i 

överensstämmelse med sin naturs begränsningar och omständigheter, så förtjänar också varje 

konstnär vår stora vördnad om han inte vill göra mer än materialet tillåter”.
9
 

 

Med material tänker jag att vi kan mena allt det vi har omkring oss, vare sig det handlar om en bit 

tyg eller en människa ,för att hur jag än väljer att behandla det så kommer rester av mitt handlande 

finnas kvar, antingen som en fysisk eller psykisk rest i materialet. Under 1800 talet fördes en 

diskussion av bland andra John Ruskin och senare William Morris i England om industrialismens  

utarmning av byggnadskonsten, materialen och hantverket. Morris förespråkade återinförandet av 

hantverket för att motverka de industriellt framställda ting som saknade både själ och spår av 

människans hand. ”Materialen skulle berätta något. I stället för en berättelse om själlös enformighet 

i arbetsfördelade produktionsmetoder skulle materialen berätta om människans omsorg, om det 

ömsinta handhavandet, hantverkarens skicklighet och kreativa glädje, allt skulle lämna spår i det 

lilla såväl som det stora.”
10

 

 

                                                 
8
http://www.ne.se/emotionell-intelligens?i_h_word=eq 

9
Material och materialitet, text skriven av Finn Werne, Arkitekurmuseets årsbok 2003 

10
Material och materialitet, text skriven av Finn Werne, Arkitekturmuseets årsbok 2003 
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Jag tänker mycket på hur vi behandlar saker och hur det har och göra med vår konsumtion, om vi på 

riktigt vill ändra på det så kanske det skulle vara fint med ett annat sätt att se på saker. Ting som 

små emotionella bärare av upplevelser och minnen snarare än tjänare och bärare av materiell status. 

 

Nr 2.8 

Hästen & språket 

I min cv står det ”beridare” under en period på ca 5 år, men sen jag var fyra år har stallet varit den 

plats där jag har spenderat mer tid än någon annan stans. Hästen blev min nyckel till frihet och 

kunde jag bara tala hästens språk så kunde den ta mig var som helst. Jag ville till ”var som helst” 

och lärde mig därför tala hästens språk. Det är ett annat språk än det du och jag tänker med just nu, 

hästens språk är i kroppen. Enbart på känslor baserat. 

Jag fick ta hand om de mest besvärliga hästarna för att hästen och människan oftast inte kunde 

kommunicera med varandra. Precis som det för människor är svårt att hitta en partner att föra en 

intim kommunikation med, som både ridning och att leva i nära  gemenskap med andra har 

gemensamt, det handlar om att både personlighet och kommunikation ska fungera tillsammans - 

även i stressade situationer.Under min erfarenhet av många olika kommunikations problem mellan 

häst och människa så har jag förundrats över hur många som inte väljer att anpassa sin förfrågan 

efter motparten som frågan ställs till. Jag läste en gång i en artikel att den finska mycket 

framgångsrika dressyrryttaren Kyra Kyrklund en gång sagt något i stil med ”om jag vill 

kommunicera med någon från England så kvittar det hur högt jag står och skriker på finska”. Ändå 

är det precis så de flesta ryttare väljer att göra.Höjer rösten och hotar om mindre komfortabla 

situationer när en problematik uppstår. 

Det var hästen som fick mig att tänka på vårt kroppsliga språk. Hur vi ibland medvetet men oftast 

undermedvetet sänder ut olika signaler med våra kroppar. Hur våra tankar ibland gör att vi högljutt 

proklamerar saker medan kroppen inte alltid utrycker detsamma. Desto mer jag arbetar med textil så 

upptäcker jag att istället för att inrikta mig mot kläder som var min ursprungliga tanke, att jag 

arbetar med samma intuitiva medvetande med material och dess skulpturala förutsättningar som jag 

brukar använda mig av när jag arbetar med hästar. Det var den varsamma hanteringen som höll mig 

kvar hos textilen. Att få lära mig en annan form av språk, ett tyst men visuellt språk. För att få 

materialet att verka i samspel med mig så måste jag förhålla mig till dess egenskaper. 
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3.0 Gestaltningsprocess 

Mitt gestaltningsprocess började under kursen konstnärliga processer under hösten 2012 då jag 

började att studera och skapa en samling med olika textila material som jag uppfattade hade 

skulpturala egenskaper. 

Jag bearbetar bilder, material, tekniker och böcker ungefär samtidigt och jag väljer gardinen som en 

typ av objekt jag vill arbeta vidare med. Gardinen väljer jag för att jag tänker på all dess potential 

inom arkitekturen som en skulptural form. 

Skiss till gardin uppsättning och sittpuffar. 

Jag tycker om att sätta ihop kompositioner, arrangera dem tillsammans och att få skilda objekt till 

en helhet. Det är i kontrasten med en motpart som den förste och den andres egenskaper blir tydliga. 

Jag uppfattar ett personlighetsdrag hos materialet och låter personligheten sedan växa tillsammans 

med en sammansättning av andra material eller tekniker som sedan gör den ännu mer levande. 

Materialprover i textil och skisser på skulpturer i lera under en kurs i konstnärliga processer. 
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4.0 Genomförande & resultat 

De tre komponenterna 

Gardinen var tänkt att vara en av de olika delarna i mitt projekt, en andra skulle vara en form av 

skulptural möbel och den tredje delen skulle vara en serie med mindre objekt ex kuddar som en 

besökare skulle kunna få sitta på/bland, ta på dem och undersöka dess taktilitet. Jag lägger gardinen 

tillfälligt åt sidan när jag försöker koncentrera mig på det jag känner är essentiellt med mitt 

projektarbete. Gardinen faller då bort för att jag känner den är för mycket beroende av en viss plats, 

exempelvis en öppning i en vägg eller vid ett fönster, än vad jag är säker på att jag kan erbjuda den 

under Vårutställningen på Konstfack. Jag vill gärna arbeta vidare med gardiner vid ett senare 

tillfälle men för just detta projekt så väljer jag objekten som är närmare kroppen och även lampan 

för att den sluter ett lock över miljön, för att kunna fokusera på mitt egna lilla taktila mikrokosmos 

därunder. 

Bild på skiss tillsammans med materialprover. 

 

Nr 4.1 

Mimesis 

Möbelskulpturen döper jag till Mimesis som är en estetisk term som betecknar det som visas, det 

som är avbildat underförstått av ”verkligheten eller naturen.” Mimesis betecknas även inom den 

klassiska estetiken som ”konstens innersta väsen”.
11

 

När man sitter i Mimesis så vill jag att det inte ska var förutbestämt hur man sitter, utan att man med 

hjälp av formen kan utforska olika sätt att vara på den. Tre personer ska kunna sitta i den samtidigt.  

Allt vi har omkring oss när vi är inomhus är objekt skapade utav oss, med en storlek som vi har 

bestämt är normativt. Vem har sagt att en fåtölj inte samtidigt kan vara en skulptur som rymmer tre 

personer? 

Formen till Mimesis kom jag fram till genom att skissartat arbeta med lera i modeller i 1/10. Först 

var det inte självklart hur den skulle se ut utan jag lät slumpen och fingrarna styra över formerna 

som snabbt formades ur mina händer. Ibland så bara gör fingrarna av sig själv, det enda jag behöver 

bidra med är ett material. Det är ett fantastiskt tillstånd, där intellektet ibland kan ha svårt för att 

förklara formens ursprung. Men samtidigt så mycket mer intelligenta former än vad jag i förväg kan 

föreställa mig eller tänka mig fram till genom att rita. Det är som att den sortens kreativa process 

tillsammans med ett materia kan fungera som en tredimensionell skrivare som ett resultat av 

                                                 
11

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mimesis 
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tidigare bearbetade tankar. 

Rhinoskisser på ett första utkast till Mimesis. 

När jag skissar fram mina former väljer jag en av dem som jag vill gå vidare med som jag känner 

har den där glimten i ögat som jag söker efter hos mina objekt. Min första skiss var i lera i 1/10 

skala och den andra gjorde jag i Rhino för att kunna placera in den i en rumsmiljö och se hur stor 

den skulle bli på riktigt. 

Formen skulle både ha egenskaper av en intressant skulptur i ett rum samtidigt som det skulle bli en 

möbel. Mitt största problem var hur jag skulle kunna arbeta så stort under så kort tid men samtidigt 

med ett resultat som inte bara var en prototyp och modell men som även skulle gå att sitta i under 

utställningen. Att ta form och sedan gjuta modellen gick bort dels på grund av tiden man framförallt 

för att det skulle vara svårt att kombinera en gjuten hård yta med de textila tekniker och material 

som jag vill använda mig av. 

Bild 1- lermodeller skala 1/10, Bild 2- prov i akrystal, Bild 3- hönsnät, juteväv och gips. 

#Exempel nr 1: Hönsnät+ juteväv + gips + en yta av akrystal 

Resultat: Ihåligt ekande tomhet inuti. Klonk-klonk. Inte så bekvämt, inte så mysigt. Fint däremot att 

akrystalen går att färga in samt slipa och polera till en blank yta! Inte så fint att det känns som 

rekvisita till en teaterpjäs. Slutsats- hitta något annat! 

Jag kommer istället fram till att jag borde göra en stomme i ett relativt billigt material som jag 

skulle kunna klä i en ”lager på lager”metod med först skumgummi och ytterst med klädseln. Jag 

gjorde så för att kunna behålla friheten i att klä skulpturen med olika sorters material i ett senare 

skede än exempelvis med akrystalen som är ”beroende” av sin grundform/stomme på ett mer direkt 

sätt. 

#Exempel nr 2: Hönsnät + juteväv + gips + skumgummi + någon form av ytfinish/textil 

Resultat: En väldigt stor form i hönsnät klarar inte av att hålla uppe sig själv. Än mindre när den ska 

få en yta av gips. Min 2 x 1.5 m stora blob kollapsar när jag lägger på juteväv doppat i gips och jag 

slås av hur mycket mer gips det kommer krävas för att kunna få lite höjd i denna pannkaka. 

Slutsats- för tungt! Jag funderar mig snabbt fram till att frigolit istället borde kunna lösa mina 

problem! 

#Exempel nr 3: Frigolit + skumgummi + någon form av ytfinish/textil 
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Resultat: Efter att under totalt 20 h varit täckt i små,små vita kulor på varenda kvadrat millimeter av 

min overall klädda kropp står jag i ett hav av frigolitbitar och en färdig grund till Mimesis. 

Frigoliten löste allt jag hade problem med de tidigare försöken- hårdheten, vikten, ihåligheten & 

tiden- allt blev lättare nu! 

Första skulpturarbetet i frigolit. 

Mitt enda problem är att det är plast. Frigolit som sedan kläs med skumgummi. Skumgummi som 

också är plast. I ett längre projekt med en annan budget hade jag hellre sett mig arbeta med mer 

miljövänliga material. Ex ett skelett av metall, kanske klätt i korkek och ytterst ett lager av 

skumgummi av naturlatex eller att hela konstruktionen kunde vara gjord i en form av syntetiskt 

material som kan vara återvinningsbart på ett hållbart sätt. Just nu skulle det framförallt kräva att 

jag hade en längre projekttid, en större kunskap inom industriernas olika tekniker och material samt 

en större projektbudget. Det jag gjorde nu var det jag med egna medel kunde framställa på så kort 

tid som möjligt. Frigoliten köper jag i skivor som jag sedan sågar ut och bygger upp skiva för skiva 

nerifrån som avslutas i de högsta topparna. Skivorna limmas ihop med cellplastlim. När grunden 

sitter ihop så går jag vidare med nästa steg som blir att slipa fram alla Mimesis höjder och dalar 

med en stålborste och få mjuka övergångar mellan formerna. 

Resultat- en färdig grundstomme i ett prototypmässigt utförande. 

Borstad frigolit, skumgummiklädsel, tovade stycken och nålfiltade skarvar. 

Ytan & tekniken 

Mimesis kläs sedan med skumgummi genom att jag draperar skumgummi över dess kropp. Jag 
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följer alla dess former och skär insnitt vid kroppens kurvor. Skumgummin limmas med cellplastlim 

och på grund av dess dåliga vidhäftningsförmåga och långa torktid så ”nålas” skumgummin in med 

spik som när limmet torkat tas bort. Kanter klipps ner och jag leker frisör med min stora Mimesis 

som kund. Då jag inte vill att Mimesis ska ha några synliga sömmar i set översta lagret bestämmer 

jag att jag ska arbeta med nålfilt i ull. Nålfilt är ett ”halvfast” material i ull. Med halvfast menar jag 

att tyget sitter ihop men behöver bearbetas en sista gång för att få en mer slitstark yta. De stora 

styckena bearbetas med såpa, valkbräda och vatten för att valka ihop ullen och få bort luften mellan 

hårstråna. Jag lämnar en kant som inte bearbetas i vått tillstånd utan som sedan ska filtas i torrt 

tillstånd med filtningsnålar direkt på möbelns kropp. 

 Förutom den tovade ullen så syr jag fast cirklar i färgad vadmal som är vikta två gånger och i det 

som är mitten på cirkeln är på sytt tätt tillsammans med många andra cirklar av varierande storlek 

som då får en varierande struktur som kan liknas vid en form av uppförstorad stenlav.
12

 

Nr 4.2 

 Orb 

Som ett slutande lock fungerar den stora lampskärmen över kompositionen av arbete jag gör. Jag 

döper den till Orb som betyder ljusfenomen och ofta menar man då en typ av ljusprickar som 

framträder i fotografier då en partikel, dammkorn eller snöflinga kommer framför kameran som 

hamnat kraftigt ur fokus
13

. Lampan ska vara som en himmel över det landskapet som skulpturen, 

tillsammans med kuddarna utgör, som man ska kunna ligga och titta upp i när man befinner sig 

därunder. 

Installation av lampskärmar på en loppmarknad i Aspudden. 

Orb är inspirerad av gamla lampskärmar av en större storlek som jag brukar se på loppmarknader. 

Jag skissar fram en egen variant som lite grand liknar en svävande hatt på en svamp eller som 

kroppen på en manet. Jag tänker att det kommer passa bra ihop med Mimesis klumpiga, knubbiga 

utsida. Orb blir ca 1 meter i diameter för att om man föreställer sig en cirkel mellan de tre högsta 

punkterna på Mimesis så är där också är en diameter på ca en meter. Orb ska hänga i luften ovanför 

Mimesis och kuddarna som ett lock på den taktila värld som finns därunder. 

                                                 
12

Se bild under 2.5  Vecket 
13

http://sv.wikipedia.org/wiki/Orb_(ljusfenomen) 
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Stålkonstruktion till lampskärm. 

Stålkonstruktionen tillverkas av hantverksföretaget m[alm] & [ask]a, Stockholm, enligt skisser jag 

gjort och materialet är galvaniserad stål tråd med en diameter på 4 mm. 

Material och färg till lampskärm. 

Stålkonstruktionen målas för att inte metallen ska färga av sig på tyget och dessutom så lindar jag 

metallen med bomullsband för att i det kunna fästa ytter- och fodertyg. Yttertyget på lampan är av 

vadmal, ett valkat och relativt grovt ulltyg som är färgat med sidenfärg för teater och patinering för 

att få en mer nyanserad färgton. Utsidan på lampan har även klippta cirklar, i samma tyg som 

yttertyget, på samma sätt som cirklarna på Mimesis. Effekten är olika beroende på om lampan är 

tänd eller släckt, då den är tänd så blir det ett annorlunda ljus genom partierna som är täckta med 

cirklarna. Partierna med cirklar är centrerade längs lampskärmens nederkant och med oregelbunden 

mängd runt om. 

 

Lampans tekniska delar & detaljer 

För att få lampan att lysa använder jag en textilsladd med kontakt, en porslinssockel och en 

överdimensionerad glödlampa. Till utställningen kommer jag att arbeta vidare med lampan och 

ljuset på olika sätt för att hitta en bra utställningsform. 

 

Nr 4.3 

Kuddarna 

Med kuddarna tänker jag att jag vill arbeta med taktilitet som deras främsta syfte. Jag vill kunna 

sitta med mina kuddar kring mig och känna dess struktur under mina fingrar och fråga hur deras dag 

har varit. Men samtidigt så är även kuddarnas uppgift att vara en materialmässig länk mellan 

lampan och möbelskulpturen. De är de som knyter ihop både färger och tekniker, allt ska 

återkomma någonstans för att tre så olika objekt ska känna samhörighet till varandra och förmedla 

en känsla av en kollektion. 

I kuddarna vill jag använda mig av två jaquard tyger jag vävt upp och ritat mönster till mitt 
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examensprojekt på en kurs i industriellväv under hösten år 2012.  Båda mönstren är tänkta att skapa 

både en visuell effekt tillsammans med de enfärgade tyger jag använder till mina kuddar och att 

vara spännande att ta på. 

Bild 1- skiss över fram och baksida tillsammans.  Bild 2- Uppdelning av tyger till kuddar. 

Bilder på mönstret Tetris, till vänster är en skiss och till höger är en bild från vävstolen. 

Mitt ena mönster heter Tetris och det är ett jaquard tyg med svart och vit varp samt två färgade 

inslag. Tetris var från början tänkt att liksom Facett, se nedan, vara ett mönster med flotteringar på 

ovansidan. 

Jag är på Bogesunds väveri för att väva ut mina tyger när jag upptäcker att bindningarna till 

flotteringarna ej binder tillräckligt stabilt. Jag ritar om mina bindningar och beslutar mig för att 

strunta i flotteringarna och arbetar istället med olika sorters strukturer och nyanser genom att variera 

bindningarna. 

 

Bilder på mönstret Facett, från vänster är skiss sedan följt av två bilder från vävstolen. 
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Det andra mönstret heter Facett och är jaquard tyg med svart och vit varp, två färgade inslag samt 

ett tredje inslag som flotterar över stora delar av mönstret och även i Facett så har jag med olika 

bindningar försökt få fram en struktur i mönstret. Flotteringen är sedan tänkt att klippas bort och ska 

sedan endast finnas kvar som en frans runt facetterna/ mönsterformerna. 

Flotteringar klipps bort för att lämna en frans runt mönsterformerna, flotteringen går sedan in i 

tyget och binder. (Dubbelbindning används.) 

Fyra objekt är det i kuddserien och de är baserade på relativt vanliga kuddstorlekar, det är två 

kuddar som är 40 x 60 cm och två som är 50 x 50 cm. Jag har valt att arbeta med en så pass vanlig 

form för kuddarna eftersom jag tycker det är en bra storlek för något som fungerar som smycken till 

soffan. En annan anledning är att när de är så pass små så får det plats flera kuddar i sittytorna på 

Mimesis och där varje kudde har olika varianter av tyg och färg kombinationer. 

Utställningsskiss på kuddar, Orb och Mimesis tillsammans. 
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Bilder 

 

 

Kuddarna 1,2,3,4 & 5 

 

Mimesis och kuddarna 1,2,3,4, & 5 
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Detaljer på kuddarna tillsammans med tidigare arbeten 

 

Efter utställningen i Svarta Huset, Designhall, Konstfack 
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5.0 Reflektion 

Efter examination, vernissage och utställning så har mina tankar om vad det är jag har valt att arbeta 

med som examinationsprojekt gått väldigt mycket upp och ner. Jag är, så som många andra, ofta 

väldigt kritisk till mina arbeten. Jag vänder och vrider på mina val och omvärderar mitt resultat flera 

gånger om. Var det värt att göra ett så stort projekt? Hade det varit bättre om jag hade valt att foku-

sera på antingen möbeln, lampan eller textilierna och på så vis kunnat fördjupa mig inom ett enskilt 

område? Kanske hade jag då kunnat göra flera olika modeller och arbeta mer kollektionsinriktat 

inom en typ av objekt, säg lampan? 

Självklart vilar jag nu på en kunskap som jag endast har kunnat få genom att genomföra hela pro-

jektet och just då, när jag valde detta som mitt examensarbete, så var det helheten jag ville åt. Jag 

ville ha de olika delarna som utgör en textil värld tillsammans. Jag ville arbeta med skulptur, textil, 

ljus och färg och så blev det. Alla dessa delar finns med i projektet och jag har här provat en form 

för att sammanföra dem i en skulptural installation. Att det tar tid för mig att smälta det jag har gjort 

är inget nytt och det brukar ta sin tid innan jag återfår den där förälskelsen till objekten som alltid 

finns med i början av projektet efter en alltför intensiv tid tillsammans. 

Under utställningen har jag fått god respons från besökare av olika slag, från personer med ett mer 

eller mindre partiskt förhålande till objektens skapare, men dock har det alltid varit trevligt att se 

hur pass väl det taktila drar fingrar till sig oavsett hur mycket eller litet besökarna vet om projektets 

syfte. Jag ville ju se om det taktila kan påverka oss både kroppsligt och mentalt och efter att ha stu-

derat människor vid mitt verk som ’stannar länge, tittar storögt in i lampskärmens vindlande möns-

ter och med fingrarna snurrandes kring ullens ytterkanter’ så tycker jag mig se en nyfikenhet i deras 

blickar som gör mig glad. Jag får kommentarar om alla som kan tänkas använda möbeln på allt ifrån 

dagis, till kontor, tonårsrum, ålderdomshem vidare in i kök och sedan ut i trädgården. Mimesis ver-

kar väcka fantasin och begränsar därmed inte sina besökare till att i förväg tala om vad den ska an-

vändas till. Den är fristående och lever i sin egen värld, att sedan just Mimesis är den del av pro-

jektet som får mest uppmärksamhet är kanske inte så konstigt.  

Den är störst, har en mer udda form än vad exempelvis kuddarna och lampan har, men samtidigt så 

är det också genom kuddarna, materialvalen och ljuset som tillsammans med Mimesis gör platsen 

så pass tilltalande som den ändå är. 

Så härmed avslutar jag denna vägledning genom mitt examensprojekt och släpper din hand som jag 

har lett genom sidorna. Mitt skapande arbete med dessa ting är nu avklarat och jag tycker det ska bli 

väldigt intressant att se vad vi nu kan ta vägen tillsammans. 

Världen av taktilitet och ting är där för att lära känna och jag hoppas att det är vad vi nu tillsammans 

ska utforska. 

 
Tack för att du har följt mig ända hit i min text. 

Med vänliga hälsningar, 
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