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Bord som blir till tak. En del av en undersökn-
ing om ytans höjd och förhållande till mig och 
till rummet. 

”Ett bord man sitter under blir ett tak. Men det 
är bara på lek, om det inte är jordbävning.” 

1. Till dig som läser det här; 

Språket i den här rapporten kommer kanske 
upplevas udda för sammanhanget. Det kom-
mer kanske upplevas förenklat och fragmen-
tariskt, tramsigt och poetiskt eller rakt och 
precist. Det är medvetet. För det är så jag har 
tänkt när jag arbetat. 

Mina tankar har varit just så. På det sättet. En 
enda röra. Och att försöka hålla mig borta från 
svåra ord har varit ett verktyg för mig själv. 
För att förenkla och förstå något som är så väl-
digt komplext. 

Den här rapporten är ett försök att sortera 
dom. Tankarna och undersökningarna. 

Något som du också ska tänka på är att jag inte 
är ute efter att presentera några sanningar. Jag 
dekonstruerar. Omtolkar. Vill bara försöka se 
på andra och annorlunda sätt. Inte peka och 
säga rätt eller fel. Utan bara förstå mer. Förstå 
annorlunda.



3

2. Sammanfattning

Arbetet är ett sökande och ett undersökande. 
Det handlar om möblerna i rummet och hur 
vi uppfattar dom. 

Jag har sökt ett förstående om hur möbler 
är sammansatta. Inte tekniskt utan mer 
ideologiskt, filosofiskt. 

Jag har plockat isär och byggt ihop. För att 
hitta beståndsdelar och skapa förståelse.

I stort är det en studie i tankar. 
Tankar som i lästa tankar. Andras tankar.
Tankar som i tänkta tankar. Mina tankar.
Tankar som skrivs och tankar som byggs.
Modeller som visar för mig själv hur allt 
hänger ihop. 

Resultatet av tankarna visas i slutet av 
rapporten. En del som examination, en del 
som utställning. Där låter jag tankarna ta 
fysisk form, modellerna blir stora. Texterna 
blir mindre. Möblerna står i fokus texterna 
finns i bakgrunden. 
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Horisontella ytor i rummet. Höga och låga, 
stora och små. I oordning. Det är med ytorna 
jag gör saker. Står, sitter, ligger, ställer, skriv-
er, äter, läser, lagar och mer.

(bild) I

Handlar mycket om ytor. Ytor som förhåller 
sig till mig i rummet. Ytorna måste lyftas från 
golvet. Därför har möbler ben. Ytor i luften 
hade varit bättre. Inga ben som är ivägen för 
dom egna benen eller när man städar. Men 
ytorna vill inte vara där om dom inte blir lyfta 
dit. 

I. Barone Daniele, Rietveld Furniture p. 51

4. Inledning

Jag tittar på möbler. Ser ytor överallt. Stora 
och små, högt och lågt. I ordning och i oordn-
ing. I förhållande till varandra, i förhållande 
till mig och i förhållande till rummet. Jag 
förhåller mig till ytorna. Gör på olika sätt med 
dom, fastän dom är så lika. 

Står, sitter, ligger, ställer, skriver, äter, läser, 
lagar och mer.

Jag funderar på dom. På möblerna. På ytorna. 
På skillnaderna. På likheterna. 

Sen funderar jag på mig och varför jag gör 
som jag gör med möblerna. Sen funderar jag 
på rummet och vad möblerna gör med rum-
met.

Försöker förstå. 

5. Bakgrund

Varför tänker jag på det här? 

Mycket kommer från texter. Och samtal om 
samma texter. Diskussion och dekonstruktion. 
Det var en kurs jag läste. Den väckte tankar. 
Tankar om hur jag ser min omvärld. Använder 
sinnen, drar slutsatser och förstår. Det var 
filosofiskt och antropologiskt.

 Det var i New York. Jag var där i utbyte1. En 
annan var här i mitt ställe. 

1 Parsons school of design, ht 2012, 
kursnamn; Entangled in the eco-social net-
work (MFA)
Läste bland annat; Bateson, Gregory; Ingold, 
Tim; Bennet, Jane; Connolly, William E.; 
Latour, Bruno;
Filosofer, antropologer, forskare, tänkare, 
författare. 



6

Pekar och ger namn; Bord. Bord. Bord. 
Pekar igen; Skrivbord. Bänk. Fotpall. 
Sitta vid eller sitta på?

(bild) II

Små skillnader gör stora skillnader. Alla ytor 
är samma. Samma storlek och samma höjd. 
Ändå är dom olika möbler.

II. Judd Donald, Sculpture, Prints, Furniture 
p. 87

Jag blandar tankarna jag fick där med det 
jag fått lära mig här. Med rummet och med 
möblerna. Dom är min omvärld. Det är dom 
jag tänker på och betraktar. Jag är inredning-
sarkitekt. Jag formger möbler. 

6. Syfte

Jag vill förstå hur möbler funkar, hur man 
skiljer den ena från den andra. 
För egentligen är det väl bara ytor i rymden? 
Ytor som vi gärna vill bestämma saker om. 

Där ska du äta, där ska du skriva och där 
ska du sitta. Pekar och ger namn. Matbord. 
Skrivbord. Stol. 

Namn som säger hur det funkar. 

Jag vill bestämma om ytorna. 

Se alla små skillnader som gör att en pall inte 
är ett bord man sitter på. Varför sitter du på 
bordet?

För att få bestämma måste man förstå. Förstå 
vad som skiljer ytorna från varandra. När jag 
förstår får jag bestämma, och göra att lika sak-
er funkar olika med namn och små skillnader. 

Jag förstår. Jag gör regler från förståendet. 

Jag formger från reglerna. 

7. Problemformulering 

Först förstår jag varför vi har möbler. På vilket 
sätt hjälper möblerna oss i världen. Sen förstår 
jag varför vi har bord och stolar. Inte bara 
bord, stora och små. Sen förstår jag varför vi 
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För att dekonstruera måste man ha en bör-
jan. Något att dekonstruera. Plocka isär och 
bygga ihop. Det här är min början. En symbol 
för stol. 

Det är viktigt att den är enkel för att kunna 
förstå på ett abstrakt sätt. Den är en abstrak-
tion. Jag valde stolen att börja med för det är 
den tydligaste symbolen för möbel. 

Jag valde räta vinklar för att det är enkelt. Jag 
valde räta vinklar för att det är en abstraktion 
av människokroppen.

Kommer att tänka på en amerikansk minimal-
ist. Hans sätt att se kroppen och möbler. Ant-
ingen ligger man eller så sitter man. Det emel-
lan behövs inte. Det tredje är att stå upp.III

Det är en abstraktion av kroppens positioner.
Det passar min abstraktion av möbler.

III. Judd Donlad, It’s Hard to Find a Good 
Lamp (Essä) 1993, Donald Judd

har bord och stolar både stora och små. 

Jag förstår varför vi behöver så mycket olika 
möbler och varför det är viktigt att ge namn. 

Kulturen spelar roll. Jag ser möblerna med ett 
västerländskt synsätt eftersom det är här jag 
ska formge. 

Det handlar om att jag ska förstå. Det är med 
mig själv jag arbetar. 

8. Metodval och metoddiskussion

Jag gör såhär: 

Jag förstår. Jag gör regler från förståendet. Jag 
formger från reglerna. För att förstå kommer 
dekonstruktion bli viktigt. Kanske den tydli-
gaste metoden i mitt tänkande. 

Dekonstruktion hittar det dolda i text. Genom 
omtolkning. Genom isär-plockning och ihop-
byggning. Menar att sammanhanget förändras 
hela tiden och då blir innebörden annan. Han 
som hittade på dekonstruktionen säger att det 
inte finns något som är utanför texten. Allt 
är text. Alltså kan allt dekonstrueras.  Säger 
att allt är text för att vi förstår världen med 
språket. Säger att vi inte kan förstå världen 
som den är utan bara med de ord vi har för att 
beskriva den. Språket bestämmer. Vi är fångar. 
Dekonstruktion vill inte komma fram till san-
ningen. Utan mer tvärtom. Att det inte finns 
någon. Därför att världen går att förstå på så 
många sätt.2 

För att förstå alla små skillnader måste jag se 
nära, och långt ifrån. Jag måste se det ensamt 
och tillsammans. Se det upp-och-ner och an-

2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktion
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Dekonstruktion av stolen. Tittar på stolen 
som symbol. Tittar på stolen som en yta som 
funkar. Funkar i förhållande till mig. Några 
funkar sämre, några funkar bättre. En del ser 
mer ut som en stol än andra. 

Jag förstår någonting, jag förstår ingenting. 

Använder alltid samma delar. Vet inte om det 
är viktigt. 

norlunda. Inte bara som vanligt. 

Därför blir dekonstruktion bra.

9. Upplägg
 
Jag börjar med att läsa. Det är att tänka. Jag ri-
tar och skriver i mina böcker. Det är att tänka. 
Jag bygger modeller, stora och små. Det är att 
tänka. Sen tänker jag på allt samtidigt. Dom 
säger att jag tänker mycket. Men jag tänker 
att jag aldrig tänker klart. Tillslut måste jag 
bestämma mig ändå. 

Jag plockar isär och bygger ihop, plockar ihop 
och bygger isär.  

Jag förstår någonting, jag förstår ingenting. 

Dekonstruktion är förvirrande. 

Jag tittar på allt och förstår någonting igen.  

Nu gör jag regler.

Nu ger jag form.

10. Tänker-läser, tänker-skriver, tänker-gör 

Jag börjar från början. Med möblerna i rum-
met. Vad gör vi med dom och vad gör dom 
med oss? Dom är överallt omkring mig i mitt 
rum. Det gör att jag känner mig lugn. Känner 
mig trygg. Känner mig hemma. Men varför?

Läser en text. 

Skarpa tankar om världen. Om rummet. Om 
möblerna. Om vinden och träden. Föreställer 
sig en värld utan saker. Ett rum utan möbler. 
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(bild) IV

Möbler som arkitektur, eller arkitektur som 
möbler. Jag tänker att möbler är arkitektur 
fast i en annan storlek.

Bordet som arkitektur. Kolonner och tak. Ett rum 
för den som är under. 

Små saker gör skillnad. Ingen har en blomma 
på taket. Ingen har en lampa under bordet. 
Lampan hänger i taket och blomman står på 
bordet. Så ska det vara.

Samma som blir olika. Dom små sakerna ger 
ledtrådar om hur det funkar.

  
IV. Radice Barbara, Ettore Sottsass pp. 154-
155

Det är inte ett rum att bo i. Inte ett rum som 
funkar. För att det ska funka måste det vara 
möbler i. Ingen stol som säger sitt på mig. 
Inget bord som säger ät vid mig. Bara golv, 
som säger stå på mig. Gå på mig.3 

Jag tänker att möblerna behövs. Dom behövs 
för att jag ska kunna möta rummet. Rummet är 
statiskt. Jag är rörlig. Någon måste se till att vi 
kommer överens. Det gör möblerna. 

På latin är möbel rörlig.4 

Jag undrar vad som är rörligt. Det måste vara 
något som inte alls är rörligt egentligen. Jag 
tänker att det kanske är arkitektur. Rörlig 
arkitektur. Mittemellan statiska rummet och 
rörliga mig. Det är därför vi kommer överens. 

Tänker på en Japansk arkitekt jag läst om. Hur 
han skriver om bordet. För honom är bordet 
mera arkitektur. Mindre möbel. Han ser det 
mycket som en byggnad. Skivan är ett tak. 
Benen är kolonner. Arketypen av arkitektur 
säger han.5 

Jag tänker att dom hjälper med annat också. 
Tänker på mitt rum och hur det är ordnat. 
Tänker att dom hjälper med ordningen. Ord-
nar böcker. Ordnar papper. Ordnar kläder och 
tallrikar. Ordnar tandborstar. Ordnar pennor. 
Ordnar gafflar och handdukar.    
Men dom ordnar också Stående och sittande. 
Liggande och ställande. Skrivande och ätande. 
Läsande och lagande. Sovande och dröm-
mande. Tänkande och skapande. 

Dom ger vardagliga ritualer en plats. Dom ger 
mig ordning. Dom hjälper mig att funka. 
3 Ingold Tim, Bringing of things to life, 2008 
pp.4-5
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Möbel
5 Ishigami Junya, Small Images pp. 6-13
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Möbler ordnar. Stolen - där ska jag sitta. Bor-
det - där ska jag äta. Hyllan - där ska jag stäl-
la. Provar med att använda den tydliga stolen 
och blanda med andra möbler. Blir oordning. 
I huvudet. 

Ska jag sitta eller ska jag ställa böcker. Stolen 
förvirrar. Det är tydligt en hylla och tydligt en 
stol. Det blir svårt då. 

Blandar stol och bord med. Jag sitter på bor-
det men jag kan också sitta vid bordet. Jag 
förhåller mig på ett annat sätt än vanligt för 
att det ska funka. Jag tycker det är spännande 
för jag får upptäcka. Allt är inte som vanligt.
Ritualer förändras. Ritualer behöver ordning.

Tänker på ordningen igen. Undrar varför den 
är viktig. Varför vi behöver den.

Läser psykologi. 

Är om behov. Det är Maslows trappa. Jag 
får inte behöva något mer där jag är för att 
få ta nästa steg. Förstår att jag är högt upp 
här i Sverige. Tittar neråt. När behöver man 
ordning? Först måste man andas, sen dricka, 
sen äta, sen skydda sig, sen värma sig, ha sex 
och sist sova. Då dör man inte. Det är första 
steget. Ordning kommer på andra. Tillsam-
mans med säkerhet, avgränsningar och stabi-
litet. Då känner man sig trygg.6 

Det är här möblerna är. På andra. Dom ordnar. 
Skapar trygghet. För vi behöver trygghet. 

Förstår igen att jag är högt upp i trappan. Eft-
ersom jag tänker på dom här sakerna. 

Det är så jag ser det. Möblerna finns för två an-
ledningar. Dom är rörlig arkitektur som anpas-
sar rummet till mig. Men viktigast är att dom 
ordnar. Och inte att dom ordnar gafflar och 
tallrikar utan att dom ordnar oss. Hjälper oss 
funka i rummet och ger dagliga ritualer plats.  

Tittar på möblerna igen. Och tänker på olika 
och lika. Först verkar dom väldigt olika. Men 
jag tänker längre och då verkar dom lika. 
Verkar funka lite på samma sätt. Enkelt kan 
man se dom som ytor i en rymd. Faktiskt mest 
horisontella ytor. Men om dom egentligen är 
ganska lika varför ser dom så olika ut? Det vill 
jag förstå. 

Läser om hur människor uppfattar världen. 
Det kallas perception. Vill mest veta om hur vi 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_
Maslow
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Dekonstruerade stolar försöker bjuda till mid-
dag. Kan inte längre ordna ritualen som vi är 
vana vid. Kräver mer. 

Förhåller sig inte till bordet som dom ska. 
Förhåller sig inte till mig som dom ska heller. 
Men ser ändå ganska mycket ut som stolar. 

Provar lite med ytor. Men behöver inte prova 
så mycket. Ser på än gång att den inte erbjuder 
ställande. Den är inte så vidare på-ställ-bar.

Den erbjuder liggande, eller lutande. Det är 
inte ett bord. 

Tror jag. 

uppfattar med ögonen. Hittar teori om hur vi 
bedömer det vi ser. 

Teorin säger först att; om en yta är nästan hori-
sontell, istället för lutande. Nästan slät, istäl-
let för böjd. Tillräckligt stor, jämfört med mig 
som tittar. Och tillräckligt stark så den inte går 
sönder, jämfört med mig som ska stå på den. 
Då är det en yta som erbjuder stöd. Stöd för 
mig att stå på. Att gå på. Det är en yta som 
är stå-på-bar. Det finns också ramla-ner-från-
bar, klättra-upp-på-bar, gå-under-bar, gå-in-i-
bar och många andra. Det här förstår vi ofta 
genom att titta omkring oss. Jämföra med vår 
egen kropp. Och bestämma vad omgivningen 
erbjuder. Om en yta som erbjuder stöd också 
är ungefär knähög förstår vi den som sitta-
på-bar. Den erbjuder att sitta. Den kan vara 
en sten eller en fåtölj. Erbjudandet finns där 
ändå.7

Tänker på det. Tänker igen att det handlar om 
ytor. Handlar om rummet. Handlar om mig. 
Tänker att det handlar om hur vi är. Ytan, rum-
met och jag, jämfört med varandra. Det avgör 
hur något funkar. En yta är stå-på-bar, en an-
nan sitt-på-bar, en tredje ställ-på-bar och en 
fjärde är samlas-omkring-bar. 

Men det beror. Beror på mig. Beror på rum-
met. Beror på ytan.
Men varför är inte allt bara ytor? Ytor på ben. 
Olika höga och låga. 

En yta blir stå-på-bar, en annan sitt-på-bar, 
en tredje ställ-på-bar och en fjärde samlas-
omkring-bar. Beroende på mig. Beroende på 
rummet och beroende på benen, höga eller 
låga erbjuder ytorna olika. 

7 Gibson James J., The Ecological Approach to 
Visual Perception pp. 127-129
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Möbler är ytor med ben. Funkar på samma 
sätt som stol, skrivbord och bokhylla. På ett 
grundläggande sätt. Ytorna erbjuder att sitta 
på, att sitta vid och ställa på. Jag förstår fort-
farande hur jag ska använda rummet.

Tänker igen att benen inte behövs. Egentli-
gen. Vi gör inget med benen bara med ytorna. 
Benen finns bara för att lyfta och hålla ytorna. 
Så vi kan göra det vi vill med dom. 

(bild)V

Allan Wexler gör tvärtemot. Han tar bort ytor-
na och bygger med bara ben. Visar att det som 
är viktigt är hur saken vi ska göra något med 
är i rummet och mot jämfört med mig.  

En yta som svävar funkar bättre. Men bara i 
tanken. Eller i riktiga rymden. I verkligheten 
funkar kopp med ben bättre. 

Tänker också på vad lite saker, eller stort hus 
jag måste ha för att kunna ha mina möbler 
som Allan. En möbel för varje sak. Allan har 
nog ett väldigt tålamod.

V. http://www.allanwexlerstudio.com/

Egentligen är det en möbel som funkar. En yta 
med ben. Alla möbler skulle kunna vara bara 
så. Men det är dom inte. Dom är olika, Ibland 
väldigt olika. Och alltid mer än bara yta och 
ben. Förutom kanske bord. Bord är en yta med 
ben. 

Ändå har vi så många bord. Små och stora och 
mittemellan. Med massor av olika namn eller 
små skillnader som får dom att funka olika. 

Hallbord, sängbord, matbord. 

Jag tänker på borden och skriver om dom. Om 
deras namn och hur dom funkar. Det blir en 
text. Kanske en dikt.

Hur man skiljer ett bord från ett annat

Ett matbord är högre än ett soffbord men kor-
tare än ett långbord. 

Ett skrivbord kan vara ungefär lika stort som 
ett köksbord.

Ett skrivbord är fortfarande ett skrivbord 
fastän nästan ingen skriver på det sättet läng-
re.

Ett sängbord står bredvid en säng, ett soffbord 
bredvid en soffa medan ett hallbord står i en 
hall. Är det en telefon på kallas det ibland tel-
efonbord. Sådana bord hittas oftast bara hos 
gamla människor för nya människor har inte 
sådana telefoner. 

Ett barbord är nog det högsta bordet och ett 
soffbord det lägsta. Det är för att en barstol är 
högre än en soffa. 
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(bild)VI

Här tar han bort benen istället. Bara yta. Inga 
ben ivägen förutom dom egna. Alla får perfekt 
höjd, ingen standardisering. Det förhåller sig 
till kroppen

Ett bord som inte finns är ett tvåvåningsbord.
Det kan vara bra om man gillar att gå på styl-
tor. Det är både bord och tak. Det är en tydlig 
möbel. Man tittar och förstår hur den funkar. 
Man förstår bara inte vem den funkar för. 
Kanske en clown.

De flesta skulle nog säga att det funkar dåligt.

VI. http://www.allanwexlerstudio.com/

Ett sminkbord är ungefär detsamma som ett 
toalettbord. Nästan ingen har sådana nu för 
tiden. Fast vi har mer toaletter och smink än 
någonsin.

Ett skrivbord sitter man ofta själv vid. Vid ett 
matbord sitter man flera och vid ett hallbord 
sitter ingen. 

Ett bord är för att arbeta, ett annat för att 
samlas, ett tredje bara för att ha saker på.

Ett pingisbord är för pingis. Fast jag spelade 
pingis på ett matbord när jag var liten. Jag 
har däremot aldrig ätit på ett pingisbord. 

Ett soffbord kan vara ett ganska bra matbord 
om man sitter på golvet. 
Ett matbord är däremot ett ganska dåligt soff-
bord om man sitter på golvet.

Ett sängbord och ett hallbord skulle kunna 
byta plats utan att någon märkte någon skill-
nad. Om ett sängbord och ett matbord byte 
plats skulle folk däremot kunna bli upprörda.

Ett bord som inte är ett bord är styrbord. 
Babord finns också.

Ett slagbord kan vara både större och mindre 
än de flesta bord. Det kan vara bra om man 
har svårt att bestämma sig. 

Ett bord man sitter under blir ett tak. Men det 
är bara på lek om det inte är jordbävning.  

Jag läser texten. Den som jag skrivit. Förstår 
saker om borden. Bord är yta och ben. Men 
storleken och höjden gör skillnad. Rummet, 
alltså var bordet är gör skillnad. Också hur jag 
är gör skillnad. Förstår att det också handlar 
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Bord är yta och ben. Det här är olika bord 
men utan sammanhang. Nu är dom svåra att 
förstå men i ett rum, med människor och med 
saker blir dom begripliga. 

Eller så får dom namn. Matbord. Barbord. 
Soffbord. Blombord. Kan du se hur dom 
funkar nu?

Mat på det första, öl på det andra, fötter på 
det tredje och pelargon på det fjärde. 

(bild)VII

Här är ytan i rummet på annat sätt. Lyfts inte 
nerifrån av ben. Utan hänger uppifrån. 

Tänker att jag kanske kan tänka bara på ytor. 

Sen tänka på hur dom ska vara i rummet. Högt 
eller lågt.  

VII. http://www.allanwexlerstudio.com/

om sammanhang och namn. Namnet är vik-
tigt. Den som gör något har rätt att bestämma 
namnet. Namnet bestämmer mer än vi tror om 
hur det funkar. 

Jag tror att vi gärna vill få saker förklarade 
istället för att förklara för oss själva. Namnet 
förklarar. 

Kommer på en engelsk antropolog som jag 
läst. Tänker på hur han skriver om saker och 
deras namn. 

Skriver att det jag ser inte är det jag ser.  Det 
är något helt annat. Det är min egen rapport 
till mig själv av det jag tror jag ser. Allt jag ser 
gör min hjärna i mitt huvud. Han skriver att 
om jag ser en stol ser jag inte stolen som den 
är, jag ser min hjärnas bild av stolen. Min hjär-
nas kategorisering av det som en stol. Skriver 
också att kategorisering är det samma som att 
ge namn. Och tvärtom. Helt enkelt att en karta 
inte är landet den visar och namnet inte är sak-
en som får namnet.8   

Nästan samma som dekonstruktion alltså. Att 
vi inte ser verkligheten utan en konstruktion. 
En konstruktion i vårt huvud. En av text.  

Mera kategorisering på en gång;

Att kategorisera omgivningen är grundläggan-
de för människor. Men också djur. Att olika 
saker kommer i samma kategori är för att vi 
tycker vissa saker med dom är lika. Sakerna 
som är olika struntar vi i. För vi vill så gärna 
att det ska vara lika. För att sätta i kategori 
och förstå. Det blir lättare så, för oss att vara i 
världen. Allt vi uppfattar blir automatiskt kat-
egoriserat av vår hjärna. Det behövs för att vi 

8 Bateson Gregory, Mind and Nature pp. 11, 
30-31
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Om man tittar snabbt är det tjugo stolar. Man 
kategoriserar. Tittar man längre ser man bara 
fyra. Dom andra är mer eller mindre inte sto-
lar. Försöker se ut som stolar. Försöker bete 
sig som stolar. Men funkar inte på samma sätt 
som dom stolar jag är van vid.  

Borde ställa dom i ordning. Minst stol först. 
Mest stol sist. Hur bestämmer man det. Och 
när något blir så lite stol att det inte är en stol 
längre, vad är det då?

Borden står i ordning. Mest bord är fjärde från 
höger. Det är ett matbord. Alla andra är inte 
lika mycket bord. På ena sidan blir det tak och 
på andra sidan blir det golv. Det är övergån-
gen där emellan som det handlar om.

Det kan också vara en trappa. 

ska kunna tänka om det. Eller göra något av 
det.9

Jag tänker såhär. När man ser något tittar 
man efter lika. Automatiskt. Placerar saken i 
kategori för att förstå det utan att tänka. Man 
ser. Man kategoriserar. Man förstår. När man 
förstått vet man hur något funkar. Man be-
höver inte prova det. Man vet. Man sitter på 
stolen, har böcker i hyllan och skorna i hallen. 
Så är det. Ordning. 

Det är en möbel. Det är en stol. Den ska man 
sitta på. Det är så den funkar. 

Funderar lite mer på kategorier. Jag tänker att 
det borde finnas något mellan. Mellan två kat-
egorier. Något som inte blir kategoriserat på 
en gång. Som kräver mer än att bara titta för 
att förstå och ordna. Det kanske kräver lukta, 
kanske kräver känna. Kanske kräver vrida och 
vända. Kanske kräver påhittighet. Kanske ska-
par eftertanke. 

Läser om några som diskuterar Nietzsche. 
Och hur han ser på naturen och vetenskapen. 
Handlar om den mänskliga vanan att behandla 
liknande som om det vore lika. Kategorisering. 
Säger också att inget är riktigt lika trots att vi 
ordnar det så. Säger att det språkliga ordnandet 
av det som är liknande går djupt in i samhället 
och alla våra antaganden bygger på att olika 

9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategorisering



16

Tänker mer på bara ytor och fortsätter de-
konstruera. Blir nya former. Jag vet inte hur 
dom funkar. Sen dekonstruerar jag dom nya 
formerna. 

Tycker det blir tydligare nu. Vad möbler och 
arkitektur har gemensamt. När det blir mer 
abstrakt och den möbel vi är vana att se förs-
vinner.

Och dom är fortfarande ytor som erbjuder. 
Sitt-på-barhet, ställ-på-barhet, samlas-runt-
barhet och annat. 

är lika. Men att kategoriseringarna aldrig blir 
helt stabila. Och att liknande som ses lika och 
olikheter som ses liknande visar sig ibland i 
och mellan kategorierna. Som upproriska 
krafter som utmanar det som tagits för givet.10     

Det tycker jag är spännande. Det upproriska. 
Det som finns där och inte riktigt vill ordna sig 
på en gång. Det som kanske kräver eftertanke. 
Eftertanke för att få innebörd. 

Tänker på ett vanligt rum. Alla dom intryck 
jag får som måste ordnas. Förstår att jag skulle 
gå under om jag var tvungen att förstå allt från 
början varje gång jag kom in i ett rum. Förstår 
att det är bra att förstå rummet snabbt. Förstå 
hur det funkar. Förstå genom att titta på mö-
blerna och vad dom erbjuder. Att allt är tydligt. 

Men tänker ändå att det finns utrymme för 
annat också. För att bli förbryllad. För att bli 
förförd och förundrad. För att få tänka och 
upptäcka.  

Kommer tillbaka till vad saker erbjuder. Hit-
tar en annan bok. Det står att stolar erbjuder 
sittande, knappar erbjuder tryckande och 
handtag vridande. Vi förstår vad som bjuds 
bara genom att titta. Behöver inte prova. Det 
är bra står det. Sen står det om saxar. Saxar 
förstår man. Hålen för fingrarna. Det vassa för 
att klippa. Så enkelt. Det enda sättet. Det är 
bra står det. Att man bara kan använda på ett 
sätt.11

Ingen plats för att bli förbryllad. För att bli för-
förd och förundrad. Ingen plats för att få tänka 

10 Bennet Jane, Connolly William E., Con-
testing Nature/Culture: The Creative Char-
acter of thinking (Article from the Journal of 
Nietzsche studies) pp. 149-150
11 Norman Donald A., The design of every 
day things pp. 9-13
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(bild)VIII

Möbeln på bilden erbjuder massor av stäl-
lande, läggande, lutande och samlande. Men 
den förvirrar. Den ser inte ut som vanligt. 
Därför är det svårare att förstå hur den funkar 
snabbt. 

Inte så tydliga var och en för sig. Men i grupp 
kan man föreställa sig vad dom erbjuder. 
Sittande, Ställande, Mötande. 

VIII. Radice Barbara, Ettore Sottsass 

och upptäcka.  

Tillbaka till en tidigare bok. Mer om vad saker 
erbjuder. Att förstå vad som erbjuds är inte 
samma som att sätta i en kategori. Att ge ett 
namn. Som att erbjudandet att sitta inte måste 
vara en stol. Tar stenen till exempel. Stenen 
erbjuder kastande, hamrande, slipande, stap-
lande och annat. Skriver att om du vet vad 
en sak erbjuder kan du kalla den vilket namn 
du vill. Stenen får vara exempel igen. Du 
kan kalla den vapen, hammare, slipsten eller 
byggsten. Fast det är samma sten från början.12 

Jag tänker ändå att så fort den blir en sten i en 
mur eller en sten som slår en spik. Så får den 
namn. Och namnet bestämmer mycket hur vi 
ser den. Hur vi tror vi kan använda den. Vi blir 
automatiska. Tänker inte på det andra.

Kommer på ett samtal jag haft. Om sakers 
namn. Jag skrev ner det. 

Jag pratar med en flicka. Säger att hon har fin 
klänning.

Blus, säger hon. 
Varför, säger jag.

Hon pratar om ärmar och armar. Långa, korta 
eller inga alls. Och att man har byxor till. Det 
är det som gör det till en blus. 

Jag säger att den har krage och knappar som 
en skjorta. Hon säger att knapparna och kra-
gen är lika mycket blusens som skjortans. 

Jag medger. 

12 Gibson James J., The Ecological Ap-
proach to Visual Perception pp. 132-135
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Stolen har blivit så dekonstruerad att den be-
höver hjälp att bli stol igen. Nu är den rekon-
struerad. Men väldigt annorlunda. Ingen av 
dom är en stol på egen hand. Kräver att dom 
är tillsammans. Ytor och det som placerar 
ytan i rummet. I förhållande till mig. 

Men visst är den lång som en klänning?

Det håller hon med om.

Och visst kan en klänning ha ärmar. Långa, 
korta eller inga alls?

Det håller hon med om. 

Och visst kan en klänning och byxor komma 
överens?

Hon tvekar. Säger att det blir en tunika.  

Jag pratar med en flicka. Säger att hon har 
fin tunika. 

Blus, säger hon.
Varför, säger jag.

För att det känns så, säger hon.

Men vem får bestämma undrar jag. Hon som 
gjort den? Eller är det du som har den? Eller 
är det jag som ser den? Och varför är det så 
viktigt att det är en blus?

Varför handlar det om klänningar när det ska 
handla om möbler? För att det är samma. Det 
är små saker som förändrar mycket. Ibland så 
små att man inte förstår vad det är som gör att 
det inte är det ena istället för det andra. Men 
flickan tyckte ändå det var viktigt att det var 
det andra istället för det första. 

Det här är mina tankar. Det här är min 
undersökning. Det som jag presenterar i 
utställning och examination kommer att 
handla om det här. Om dom tänkta tankarna, 
om dom skrivna tankarna och om dom byggda 
tankarna. 
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11. En liten reflektion 

Jag märker att jag har svårt att bestämma klara 
regler. Regler för att tydligt formge något. Jag 
väljer därför att formge något som förklarar 
det jag tänkt. Istället  för att låta det jag tänkt 
formge något annat. 

Jag formger verktyg för att kunna förklara alla 
mina tankar. Tankar som jag tänkt i månader 
utan att fullt förstå. Tankar som nu ska förstås 
av alla andra på en kvart.

Först skulle mina tankar leda fram till ett 
arbete. Nu har mina tankar blivit mitt arbete.

12. Examinationen

Jag är förrvirrad. Dekonstruktion är förvirrande.
Jag måste samla mig för att förstå. Måste 
samla mig för att förklara. För dom andra. 

Tänker på hur det ska gå till, förklaringen. 
Tittar på det jag gjort.

Ord och modeller.

Känns som luft.
Känner ingenting. 
Känns ogreppbart. 
Känner panik.

Hur ska jag få dom att förstå. Måste sortera.
Sortera bland det jag tänkt och välja ut. Delar 
som representerar det hela. 

Jag väljer modeller. Modeller som berättar 
något för sig och modeller som berättar något 
tillsammans. Till slut är dom fem. Fem av 
kanske hundra. Det känns lagom. 
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Jag bygger stort för att kunna förhålla mig till 
dom. Jag blir plötsligt liten när modellerna 
växer. 

Det känns bra.

Kroppen är viktig för att förstå hur något 
funkar. 

Nu väljer jag ord. Jag väljer från dom jag redan 
skrivit och lägger till lite från mitt huvud. 
Orden ska berätta och modellerna förklara. 
Eller dom förklarar nog varandra. 

Jag ska också vara med. Jag ska vara mellan 
modellerna och rummet. I mitten. För kroppen 
är viktig för att förstå. Det blir som en teater.

Jag bygger och väljer. Meningar och modeller. 
Dom ger innebörd åt varandra. Jag förstår mer.

Det jag ska berätta är om mina tankar. Om det 
jag byggt och det jag tänkt. Om dekonstruktion.

Jag börjar med stolen och slutar med stolen. 
Där emellan en resa. Det är inte samma stol 
men man förstår den som en stol. 

Det jag förklarar är hur man förstår möblerna. 
Hur ögat och huvudet söker information. 
Ledtrådar om hur det funkar. Namn, ytor, 
höjder och små detaljer. 

Namnet ger en förförståelse om hur det funkar.
Stol - där ska du sitta.

Ytan och höjden erbjuder oss att interagera 
med möbeln. På olika sätt beroende på hur 
dom förhåller sig till kroppen.

Detaljerna kan bestämma precis. Göra ett 
hallbord till ett sängbord eller tvärtom. Små 
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skillnader som gör stora skillnader.  

Presentationen blir en representation av allt 
det jag tänkt.13  

13. Utställningen

På examinationen förklarar jag i stort. På 
utställningen känns det för mycket. 

För jag får inte prata och folk vill inte lyssna. 

Jag väljer att förklara litet. Väljer en del som 
jag tycker känns spännande.

Tycker det känns spännande att använda mina 
tankar om möbler till att skapa möbler som är 
otydliga, tvetydiga, mångtydiga. 

Möbler som tar ett tag att förstå, eller kan 
förstås olika.14

14. Slutord

Jag är inte ute efter att presentera några 
sanningar. Jag dekonstruerar. Omtolkar. Vill 
bara försöka se på andra och annorlunda sätt. 
Inte peka och säga rätt eller fel. Utan bara 
förstå mer. Förstå annorlunda.

Det här är ett sätt. Mitt sätt.

13 Hela presentationen i textform finns 
bifogad som bilaga längst bak i rapporten 
(bilaga 1.0).  
14 Texten (förklaringen) till utställningen 
samt bilddokumentation finns bifogat som 
bilagor längst bak i rapporten. (bilaga 2.0 och 
bilaga 2.1)  
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16. Bilagor

1.0 Presentationen i textform. Det manus som 
användes under framförandet av mitt arbete.

2.0 Texten som användes under utställningen. 
En kortare förklaring kring tankarna bakom 
det utställda verket.

2.1 Fotodokumentation av det verk som     
presenterades under utställningen. 

2.2 Ritningar av utställningsverket. 
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Bilaga 1.0

Presentation

Jag undersöker möbler och hur dom funkar. 
Förenklat. Försvårat. Abstrakt.

Jag tittar på dom. 
Ser ytor överallt. 
Stora och små, högt och lågt.
I ordning och i oordning. 

I förhållande till varandra, i förhållande till 
mig och i förhållande till rummet. 

Jag förhåller mig till ytorna. Gör på olika sätt 
med dom, fastän dom är så lika. 

Står, sitter, ligger, ställer, skriver, äter, läser, 
lagar och mer.

Jag funderar på dom. 
På möblerna och ytorna. 
På skillnaderna och likheterna. 

Sen funderar jag på mig och varför jag gör 
som jag gör med möblerna. 

Sen funderar jag på rummet och vad 
möblerna gör med rummet.

Försöker förstå.  

Jag vill förstå hur möbler funkar, 
hur man skiljer den ena från den andra. 

För egentligen är det väl bara ytor i luften? 
Ytor som vi gärna vill bestämma saker om. 

Där ska du äta, där ska du skriva och där ska 
du sitta. Pekar och ger namn. 
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Matbord. Skrivbord. Stol. 
Namn som säger hur det funkar. 

Jag vill bestämma om ytorna

Se dom små skillnaderna, som gör att en pall 
inte är ett bord man sitter på. 

Varför sitter du på bordet? 

För att få bestämma måste man förstå. 
Förstå vad som skiljer ytorna från varandra. 
När jag förstår får jag bestämma, och göra att 
lika saker funkar olika med namn och små 
skillnader. 

För att förstå är dekonstruktion viktigt. 
Kanske den tydligaste metoden i mitt 
tänkande. 

Dekonstruktion hittar det dolda i text.

Genom omtolkning. 
Genom isär-plockning och ihop-byggning. 

Menar att sammanhanget förändras hela 
tiden och då blir innebörden annan. Han som 
hittade på dekonstruktionen säger att det inte 
finns något som är utanför texten. 

Allt är text. 
Alltså kan allt dekonstrueras.  

Säger att allt är text för att vi förstår världen 
med språket. Säger att vi inte kan förstå 
världen som den är utan bara med de ord vi 
har för att beskriva den. 

Språket bestämmer. Vi är fångar. 

Dekonstruktion vill inte komma fram till 
sanningen. Utan mer tvärtom. Att det inte 
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finns någon. Därför att världen går att förstå 
på så många sätt.

För att förstå alla små skillnader måste jag se 
nära, och långt ifrån.

Jag måste se det ensamt och tillsammans. 

Se det upp-och-ner och annorlunda. Inte bara 
som vanligt.

Jag plockar isär och bygger ihop.

Plockar ihop och bygger isär.  

Jag förstår någonting, jag förstår ingenting. 

Dekonstruktion är förvirrande. 

Jag tittar på allt och förstår någonting igen.  

Jag börjar från början. 
Med möblerna i rummet. 
Vad gör vi med dom och vad gör dom med 
oss? 
 
Jag tänker att dom behövs. 
Dom behövs för att jag ska kunna möta 
rummet. 
För rummet är statiskt, och jag är rörlig. 

Någon måste se till att vi kommer överens. 
Det gör möblerna. 

På latin är möbel rörlig.

Jag undrar vad som är rörligt. 
Vad det syftar på.
Det måste vara något som inte alls är rörligt 
egentligen.
Jag tänker att det kanske är arkitektur. 
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Rörlig arkitektur. 

Mittemellan statiska rummet och rörliga mig. 
Det är därför vi kommer överens. 

Jag tänker att möblerna hjälper med annat 
också. 
Tänker att dom hjälper med ordningen. 

Ordnar böcker. 
Ordnar papper. 
Ordnar kläder och tallrikar. 
Tandborstar. 
Pennor. 
Gafflar och handdukar.    

Men dom ordnar också Stående och sittande. 
Liggande och ställande. 
Skrivande och ätande. 
Läsande och lagande.
Sovande och drömmande. 
Och tänkande och skapande. 

Dom ger vardagliga ritualer en plats. 
Dom ger mig ordning. 
Dom hjälper mig att funka.

Tittar på möblerna igen. 
Tänker på olika och lika. 

Först verkar dom ganska olika. 
Men när jag tänker längre verkar dom ganska 
lika. 
Verkar funka lite på samma sätt. 

Enkelt kan man se dom som ytor i rummet. 
Faktiskt mest horisontella ytor. 

Ytorna erbjuder mig att göra olika med dom. 
Det ser jag.

Är dom höga eller låga?
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Stora eller små?
Raka eller böjda?
Starka eller svaga?
Horisontella, vertikala eller mittemellan?

Allt det bestämmer vad en yta erbjuder.
Allt det bestäms i jämförelse med mig själv. 

För ytorna förhåller sig till kroppen.

Är den stor nog jämfört med mig?
Är den hög nog jämfört med mig
Är den tillräckligt rak och tillräckligt stark 
och nära nog horisontell?

Då kan jag sitta på den. 
Det ser jag.
Behöver inte prova.

Jag ser också små saker. 
Små saker som gör stora skillnader. 
Inte bara ytorna. 

Så som knapparna och fickorna på en kavaj. 
Så som lådorna och beslagen på en byrå.
Så som hålen i en sax.
Eller fället i en fällstol.

Små saker som berättar mer om hur det 
funkar. 

Dom kan knäppas och stoppas.
Dom kan öppnas och hållas.
Dom är för fingrar.
Det för att fälla.

Vi ser dom och förstår hur dom funkar. 

Dom små sakerna kan göra att dom stora 
sakerna blir olika. 
Funkar på olika sätt.  
Fastän dom egentligen är ganska lika. 
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Ett annat sätt att få lika olika eller olika lika 
är att ge namn.

Namnet är viktigt. 

Namnet förklarar mer än vi tror om hur det 
funkar. 

Jag tror att vi gärna vill få saker förklarade 
istället för att förklara för oss själva. 
Namnet förklarar. 

Det är en stol - där ska jag sitta. 

Det är bra att jag förstår det så. 

Det gör det enkelt. 

Men att stolen också kan vara ett bord det 
glömmer jag bort. 
Blir låst i att stolen är en stol och bordet ett 
bord. 
Blir fångad i språket. I texten.

Jag bygger stolar som inte längre är stolar.
Dom försöker se ut som stolar.
Dom försöker bete sig som stolar. 
Men dom funkar inte som stolar.
Inte som dom stolar jag är van vid i alla fall.

Ändå vill jag gärna kalla det stol. 
Det är konstigt. 
Eftersom bordet funkar mycket bättre att sitta 
på.
Men det blir ingen stol för det. 
 
Tänker att jag vill göra tvärtom. 
Bygga något annat.
Något som varken försöker se ut som, eller 
bete sig som en stol.
Eller ett bord för den delen.  
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Något som inte fångas i språket.
Men som kanske funkar ändå. 

Jag använder mig av ytor, för ytor funkar.
Bara ytor inga ben. 
Upp och ner blir otydligt. 
Jag gillar det.  

Storlekar och höjder kommer från stolen. 
Men inte som vanligt, för det ska inte vara en 
stol. 
Det är något annat. 

Rörlig arkitektur känns plötsligt helt rätt. 

Men hur är det då med ordningen.

Den viktiga.  

Om jag inte ens kan se vad som är upp eller 
ner hur ska jag då förstå hur den funkar? 

Det blir svårt.

Vet inte hur jag ska förhålla mig.

Men samtidigt får jag upptäcka.

Jag gillar det.

Jag får bestämma själv. 
Jag får vrida och vända.
Jag får bli förbryllad.
Kanske förförd och förundrad.

Eller förstörd och förbannad. 

Det är kanske ingen möbel eftersom den inte 
ordnar. 

Undrar om jag kan få den att ordna. 
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Jag provar med att peka och ge namn.

Stol!

Jag förstår den bättre nu. 
Den är för att sitta. 
Inte för att ställa eller ligga.

Den får ett håll som känns rätt.
Dom andra fel.
Men jag vet fortfarande inte riktigt hur jag 
ska sitta. 
Och jag kan inte stå och peka för alla som 
kommer förbi. 

Kan jag bestämma mer?
Göra den lättare att förstå.
Göra så att den funkar.

Jag tänker på dom små sakerna. 
Dom små sakerna som visar hur dom stora 
funkar. 

Jag tänker på stolar.
På sitsar och ryggar,
Fotstöd och armstöd.
Beslag och träslag.
Dekoration och funktion.

Tänker på detaljer som visar hur något 
funkar.
Som bestämmer vad något är och som hjälper 
till att ge namn.
Att göra tydligt.

Ser ni vad det är?
Ser ni hur det funkar?

…

Det här var ett försök att sortera några av 
mina tankar och undersökningar.
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Jag är inte ute efter att presentera några 
sanningar. Jag dekonstruerar. Omtolkar. Vill 
bara försöka se på andra och annorlunda sätt. 
Inte peka och säga rätt eller fel. Utan bara 
förstå mer. Förstå annorlunda.

Det här är ett sätt. Mitt sätt.
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Bilaga 2.1

Jag undersöker möbler och hur dom funkar.
Jag tänker att mycket handlar om hur vi 
uppfattar dom.

Uppfattar genom hur vi ser dom. 
Uppfattar genom vad vi kallar dom, deras 
namn.

Utseendet och namnet gör att vi förstår.
Förstår hur det funkar. 
Behöver inte prova. 

Jag bygger möbler som ska vara tvärtom.

Jag måste prova för att förstå.
Förstå hur det funkar.
Varken namn eller utseende som bestämmer. 

Allt börjar med en tanke.
En tanke och en stol.
Tanken är ett frö, stolen är ett verktyg.

Jag plockar isär och bygger ihop, plockar 
ihop och bygger isär.  
Stolen och tankarna. 
Med sig själva och med varandra.

Jag förstår någonting, jag förstår ingenting. 

Det är förvirrande. 

Jag tittar på allt och förstår någonting igen.  

Förstår att små skillnader gör stora skillnader.
Förstår hur tydlig stolen är.
Förstår hur tvetydiga dom andra är.
Förstår att jag inte förstår dom genom hur 
dom ser ut.
Förstår att jag inte förstår dom genom namn.
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Dom är förvirrande.

Inte som stolen. 

Som något annat, något att upptäcka. 
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Bilaga 2.2
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