
 

 

 

 

 

 

 

 

Där jag aldrig varit 

av Therese Westman 841208-0189 

masterprojekt, InSpace, Konstfack 

2014-06-06  



2 
 

Abstract: 

The sites I visit turned into routines a long time ago. Everywhere someone has decided what should be 

there and what will not fit. I retreat into my daydreams, away from everyday life. A longing for 

something different, something wonderful. I decided to go where I've never been, searching for 

something unknown. Sometimes the escape and search is similar, and with the same goal. 

This is a story about a journey to a new place, which is familiar in more ways than one. It's about 

everything that is designated, but by whom and for whom? About possibilities, to see what the world 

could be, potential, dreams and hope. The project aims to implement a fantasy, and show a different 

reality. 

I found a place on the border between urban buildings and vast nature. An end, a beginning and a 

passage. There is a tree, a symbol of knowledge and vegetation, a premonition of what's coming. The 

closest we come to untouched nature begins on the other side of the slope. But here, where I stand, 

everything is decided. I understand that my world is synthetic.  

My project is a site-specific design in Akalla, where I created a tree wig and a stone landscape. 

 

Keywords: 

Akalla, daydream, public space, design, escape, interior, exterior, facade, realities, layers, mirage, 

rainbow, fantasy, potential, passage, border, designated, synthetic.  
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En dag, i mitten av november, ombord på tunnelbanan hände följande: Jag åkte hem från skolan. Det 

var en sån där gammal tunnelbanevagn som skakar och skramlar när den åker och gnisslar när den 

stannar. En sådan med bruna säten. Plötsligt fick jag syn på byxorna som bars av kvinnan mittemot 

mig. De var av smalrandig manchester och färgen var någonstans mellan hallonröd och vinröd. Jag 

hade aldrig sett den färgen på byxor förut, jag vet inte ens om jag någonsin har sett den färgen förut? 

Man skulle kanske kunna kalla den mörkrosa. När jag tittade på byxorna blev jag medveten om att 

kvinnan bar en dunjacka i precis samma färg som byxorna. Även skorna matchade, trots att de var 

aningen mörkare i färgen och snarare närmade sig vinrött. I stället för skosnören hade de vinröda 

skorna sidenband i samma färg. Kvinnan bar en melerad halsduk, den innehöll flera olika färger men 

när jag tittade på den såg den ut att var i exakt samma nyans som byxorna och jackan. Jag blev 

återigen förvånad. Färgen kvinnan bar var oerhört komplex, och i jämförelse med de övriga svarta och 

grå kapporna i vagnen, otroligt färgstark. Händelsen fick mig att fundera på hur vi alla kan behöva de 

där ögonblicken som förvånar oss. Vi kan alla försjunka i dagdrömmar och fantisera om att saker är 

annorlunda, kanske bättre, men ibland behöver vi även de fysiska bevisen för att förstå vad som är 

möjligt. 

 

Bakgrund 

Varje dag rör jag mig igenom offentliga rum. På väg till och från skolan, på väg till mataffären, en vän 

eller någon annanstans. Ofta använder jag de offentliga platserna enbart som transportsträckor. Sällan 

ler jag där, eller ser andra människor som ler. Ofta rör jag mig på samma platser. Sällan provar jag nya 

vägar eller besöker platser där jag aldrig varit. De offentliga rummen jag besöker blir till vardag och 

rutin. När jag åker från mitt hem till Konstfack byter jag från pendeltåg till tunnelbana på centralen. 

Gången däremellan gör mig illa till mods. En bra dag fantiserar jag om hur den platsen skulle kunna 

vara annorlunda, utan stress, trängsel, knuffar, med fler leende, lyckliga människor. Jag tänker mig 

olika märkliga miljöer som skulle kunna få människor att stanna upp, se sig omkring, tänka och 

associera. En dålig dag försöker jag hålla ögonen stängda så länge jag kan vid varje blinkning. Jag går 

så snabbt jag bara kan för att det hela ska vara över. Ordet själsdödande dyker upp i mitt huvud när jag 

skriver om den platsen. 

På många offentliga platser finns egentligen inget att göra. De är genomförda på ett sådant sätt att där 

saknas anledning till att stanna upp. De platserna används främst som transportsträckor där människor 

går, cyklar, kör bil, åker buss eller tåg. Den typen av offentliga platser blir som mellanrum mellan 

olika typer av privata rum. 

I Privat och offentligt
1
 beskriver Beatriz Colomina de offentliga platserna som en scen där ett 

skådespel konstant pågår. De människor jag möter i gången på centralen känns väldigt kontrollerade. 

När jag ser alla mörka kappor skynda förbi mig kan jag inte låta bli att se dessa människor som 

opersonliga, maskerade aktörer. Samtidigt som jag förstår att dessa människor har många olika roller i 

andra sammanhang. Men vi, vi får endast se deras yttre, deras fasad. Som om att de hade ett offentligt 

jag som de klär på sig när de ska bege sig ut bland folk. 

                                                           
1
 Beatriz Colomina, Privat och offentligt, Pontes, 1999. 
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Själv gör jag inte alltid det jag vill på offentliga plaster, snarare det som förväntas. Vi är väldigt många 

- för varandra okända människor - som ska dela på dessa platser. För att det ska fungera krävs av oss 

att vi håller oss till gemensamma oskrivna regler och följer kollektiva beteenden. Till exempel 

förväntas vi stå till höger i rulltrappan eller köa på ett korrekt sätt. Ordet offentlig kommer 

ursprungligen från tyskan, med betydelsen egentlig eller ordentlig.
2
 Jag tänker på hur de flesta av 

dessa beteenden är inlärda, och hur irriterade människor kan bli när någon, ofta ovetande om sitt 

regelbrott, står till vänster i rulltrappan. Jag känner en trygghet i att människor beter sig som förväntat 

och agerar just ordentligt. Men på samma gång tror jag att detta korrekta, ordentliga beteende kan 

resultera i en återhållenhet som hindrar människor från att ta sig friheten att använda våra offentliga 

rum. I området där jag bor fanns både basketplan, lekplats och uteduschar när jag flyttade in, men de 

togs bort för att de inte användes, och även fina sommardagar står de flesta parkbänkar där tomma. 

I stort sett allt i vår värld är designerat, överallt dit jag kommer har någon valt vad som ska få finnas 

och vad som inte får plats. Formgivning kan vara exkluderande på ett vis som omöjliggör för alla att ta 

del av den. Många gånger visar den tydligt vad som förväntas av dig. Jag använder ett fritt översatt 

citat av Alain de Botton för att förklara hur jag menar "Design har en potentiell moral eftersom den 

innehåller förslag om hur vi ska bete oss."
 3
 Jag tänker att om allt är designerat så borde allt kunna 

vara perfekt, men jag ändrar mig snabbt då jag inser att perfekt förmodligen ser väldigt olika ut för de 

flesta människor. Följdfrågan blir då varför det inte är en större mångfald på offentliga platser? På 

många platser är det trist och färglöst. Så mycket av det som omger oss är grått. Jag vill bli överraskad 

och uppleva något annat. Det jag främst saknar på många platser är associationer. 

                                                           
2
 Runeberg svensk etymologisk ordbok, "Offentlig", http://runeberg.org/svetym/0630.html 140221 

3
 Fritt översatt och tolkat efter en intervju med Alain De Botton i podcasten Philosophy Bites 010101 
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Offentliga platser är ofta bekostade av skattepengar och tillhör oss alla gemensamt. Alla har rätt att 

använda dem och de berör därför alla. I sin föreläsning Vykort från Utopia
4
 talar Ola Andersson om 

yttrandefrihet på offentliga platser. I min utopi skulle de offentliga rummen vara demokratiska platser, 

tillgängliga för alla, karaktäriserade av en platt struktur utan hierarkier. Då det är rum som delas av 

många olika människor behövs en bredare variation av miljöer, baserat på så väl estetik som funktion. 

Jag skulle gärna se att fler mellanrum blev till rum som människor använder. 

I antologin Under omprövning skriver filosofiprofessorn Per Bauhn följande: 

Konsten, liksom allt annat mänskligt skapat pekar på det möjliga, till skillnad från det blott 

givna ... Skapad skönhet påminner oss om att vi kan välja perspektiv och lyfta fram det vackra 

som redan finns i världen i stället för att resignera inför fulhet och opersonlig materialism. Men 

erfarenheten av skapad skönhet påminner oss också om att vi kan göra världen tilltalande 

genom att tillföra den sköna ting. Skönhetsupplevelser ingjuter alltså optimism och mod i oss, 

vilket främjar såväl frihet som aktörskap. Vi ser världen som en plats värd att vårda och vi ser 

möjligheterna att ytterligare förbättra den.
5
 

Även om jag inte är förtjust i Bauhns sätt att använda begreppen skönhet och fulhet så pekar hans ord 

på något viktigt. Eftersom vi skapar den värld vi lever i kan vi också förändra och förbättra den. Jag 

håller framför allt med honom om den sista meningen i citatet, och jag tänker att mitt arbete handlar 

just om potential och hopp. 

 

Metod 

Hela tiden sker förändringar. Vissa förändringar sker långsamt och andra sker snabbt. I Stockholm, där 

jag bor, kan jag ofta se dem i form av till exempel byggarbetsplatser. En dag på tunnelbanan läste 

nästan alla gratistidningen metro, en annan dag några år senare satt nästan alla med sina smartphones. 

Jag tror att nyfikenhet, associationer och drömmar är viktiga drivkrafter till förändring. Men för att 

kunna bidra till förändringen, och förbättra, så behöver vi först förstå. Jag ville förstå; uppleva och 

utforska. Så jag begav mig ut: 

 

                                                           
4
 Archileaks, Ola Anderssons föreläsning Vykort från Utopia (baserad på boken med samma namn), 

http://archileaks.se/redaktionellt/video-vykort-fran-utopia/ 140221 
5
 red. Johan Lundberg, Per Bauhn, Under omprövning - En antologi om konst, kanon & kvalitet, Malmö, 2011, s. 

293. 
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Jag har med flit låtit slumpen spela en viss roll i mitt arbete. Jag har vetat ungefär vad jag vill 

undersöka, men också åkt tunnelbana och buss lite slumpvis, och klivit av antingen vid 

ändhållplatserna eller där jag sett att många andra klivit av. Slumpen är en del av min arbetsmetod som 

jag använder mig av för att hitta saker som jag inte visste att jag letade efter. Under min första resa 

hamnade jag i Akalla. Jag har efter det besökt ett par andra förorter men bestämde mig ganska snabbt 

för att begränsa mitt arbete till Akalla för att kunna fördjupa mig och lära mig mer om just den platsen. 

Väl där har jag försökt att se på platsen från flera olika håll. Dels med främlingens, den utomståendes, 

ögon. Dels genom att bete mig som människorna på platsen och försöka förstå vad de ser. Och till sist 

när jag börjar känna mig hemma har jag även tagit dit människor som jag känner och berättat för dem 

om de olika platserna i området. Jag har tagit god tid på mig att uppleva dem och försöka förstå dem. 

Objektivitet är inte ett mål för mig i detta projekt. Vi kan ändå aldrig veta säkert vad någon annan 

tänker eller känner, men jag tror att människors empati och medkännande är tillräckligt starkt för att 
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förstå och uppskatta andras berättelser. Jag vill gärna arbeta med något som jag tror kan göra skillnad 

för människor och som kan påverka dem. Mycket av det jag skriver om och arbetar med är baserat på 

mina egna känslor, men jag hoppas kunna finna något i dem som andra kan relatera till. 

Våren 2013 gick jag kursen Fieldwork
6
 som valbar kurs på Konstfack, då lärde jag mig flera olika 

tekniker för fältstudier som till exempel skriftlig dokumentation av platser och händelser, 

intervjuteknik och ljudupptagning, samt film. I det här projektet har jag främst använt mig av skriftlig 

dokumentation. Jag började som jag har lärt mig att dokumentera människor, objekt och händelser 

utan att försöka tolka eller utläsa betydelsen av dessa. Sedan omtolkade jag mina fältanteckningar 

utefter vad jag själv känt, upplevt och uppfattat. Resultatet blev ett slags platsspecifika personliga 

skildringar. De korta texterna kallar jag för brev, då jag tänker mig att de skickas från den plats där de 

utspelat sig till en mottagare på annan plats. Det första brevet jag skrev har du nyligen läst på 

föregående sida. Ett svar på det brevet och ytterligare några av breven kommer att finnas med i den 

här texten. 

 

Research 

 

 

                                                           
6
 Fieldwork, 7,5 hp, 130225-130329, kursansvarig lärare Gunilla Bandolin professor i konst, lärare Gustav 

Forsberg film- och ljudproducent, gästlärare Billy Ehn professor i etnologi. 
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Efter att ha bott i Stockholm i nästan 30 år så har jag nog inte ens sett hälften, trots att det är en relativt 

liten stad. Jag tror inte att jag är ensam om det. Oftast får mina plikter och ärenden styra vart jag beger 

mig, och oftast väljer jag den kortaste vägen dit. 

Jag mindes att jag hade varit i Akalla; utan att egentligen minnas något mer om Akalla än att det finns 

en förskola där. När jag bad min mamma
7
 berätta om mitt besök där, som skedde när jag var ungefär 

fem år gammal, så visades sig alla detaljer från mitt minne stämma. Jag minns alltså ett rum utan 

sammanhang eller placering, samtidigt som jag också mindes en annan plats, busshållplatsen, utan att 

veta dess namn. Jag tänker att: Vi kan veta att vi varit på en plats utan att ha några minnen därifrån och 

vi kan minnas en plats som vi varit på utan att veta dess namn. I alla tre exemplen i brevet ovan så är 

det upplevelsen av rummet som är viktigast. 

Som jag skrivit liknar Akalla på många sätt området där jag bor, miljonprogram, trafikseparering, 

höga hus, opersonliga fasader. Huset där jag bor har sex portar med vardera två lägenheter per 

våningsplan. Samtliga lägenheter har kök mot gården, alla kök har samma planlösning (fast hälften är 

spegelvända), hälften av fönstren mot gården är köksfönster. Jag älskar att gå längst med mitt hus och 

titta in i köken. Jag tycker mycket om att köken är så olika trots att skalet är så likt. Jag tänker på 

uttrycket det är insidan som räknas. 

 

 

                   

                                                           
7
 Birgitta Westman, Montessoriförskollärare i Akalla 1989-1991. 
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Jag ser upp emot husen i Akalla. Jag räknar våningarna, jag räknar fönstren, jag multiplicerar och gör 

antaganden om hur många som kan tänkas bo i varje hus. Snabbt blir tiotalen hundratal, och snart 

räcker inte de heller till. I det högsta huset gissar jag att det bor 200 personer. Flera av den sortens hus 

ligger på rad. Här känner jag inte till planlösningarna i husen. Men ofta kan jag förstå vilken typ av 

rum det är jag ser in på när jag blickar genom fönsterrutorna. Fasaderna saknar identitet men där 

innanför finns alla färger och former man kan önska sig. 
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Alla de människor som åkte tunnelbana till Akalla skulle hem, till sig själva eller någon annan. Utan 

förvarning tar området slut. Tydligt avgränsat, bilvägarna går inte igenom, de går runt. Utifrån ser det 

ogenomträngligt ut. Jag tänker på Fort Boyard när jag vänder mig om och ser tillbaka på husen. Jag 

befinner mig på öppet hav och längtar tillbaka till land. Vid första anblick finns ingenstans att kliva 

iland. 
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När jag tittar på mina skisser från Akalla ser jag att många av dem tydligt visar de gränser som finns i 

området, mot bilvägen, omvärlden eller naturen. 
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Strax innan jag såg skylten kände jag mig besviken över att plötsligt hamnat utanför platsen som jag 

var där för att lära mig mer om. Skylten visar alla avstånd som siffror, ett språk som jag är van att läsa 

av. Den visar att denna plats relaterar till flera andra, vilket lugnar mig, men den förändrar egentligen 

inget. Jag inser att det finns en diskrepans mellan fysiska och mentala avstånd. Jag befinner mig på en 

ny plats, jag tror mig förstå vad siffrorna menar, men känslan i magen är fortfarande den samma. Även 

om jag kan räkna ut att det borde ta mig cirka tre timmar att gå till Stockholm härifrån om jag svänger 

höger så förstår jag inte var jag har hamnat. 

 

Inte bara när jag befinner mig på fältet utanför Akalla saknar jag något att relatera till. När jag vandrar 

runt mellan husen funderar jag mycket över dess skala och hur området är planerat. Ofta får jag 

känslan av att området är ritat ovanifrån. När jag öppnar upp kartappen på min telefon och ser området 

på det viset ser det logiskt ut. Men på flera platser saknas en relation till människokroppen, det som 

borde varit rum har blivit funktionslösa mellanrum. Jag saknar rum byggda utifrån människokroppen, 

jag saknar berättelser och associationer. 
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Jag skrev tidigare om hur jag upplever många offentliga platser som vardagliga och tråkiga. Det jag 

saknar på de platserna och som jag fann på platsen på bilden ovan är berättelser. Jag tror att det är 

viktigt att vi omger oss med miljöer som kommunicerar något. Det kan ske visuellt och/eller taktilt. 

Om platsen, rummet eller objektet inte säger oss något, hur ska vi då kunna känna eller uppleva 

någonting? Det finns så många saker som vi inte kan uppleva via text eller tal, och det är därför som 

det är så roligt att arbeta med färger och former. Det är ett parallellt språk som jag tycker används allt 

för sparsamt. 
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Jag funderade på hur man tillfälligt, i tanken, kan kliva ur sin vardag och in en dagdröm. Tillståndet 

när man befinner sig mitt i någonting. Jag provade att utgå från bilder som jag gillar och undersöka 

hur det skulle vara att få kliva in i dem, ovan syns två exempel. Längst till vänster är bilderna jag 

utgick från, i mitten har jag gjort om dem till rumsligheter som jag har placerat i naturen utanför 

Akalla, och till höger har jag byggt modeller av dem. 

Jag vill skapa något som känns oväntat. Jag gillar det märkliga, saker som jag inte alltid förstår men 

som jag ändå kan uppleva, och som jag uppskattar just för att de erbjuder mig något nytt. Jag tror att 

det är viktigt att våra förväntningar inte alltid infrias för att vi ska kunna bli så fördomsfria som 

möjligt. 

 



16 
 



17 
 

Du har nu läst mitt sista brev. Under samma period som jag skrev breven såg jag filmen Man tänker 

sitt från 2009 av Henrik Hellström och Fredrik Wenzel. Filmen, som innehåller flera citat från Henry 

Thoreaus Walden,
8
 handlar om fyra helt olika personer som bor i ett tydligt avgränsat radhusområde. 

Runt området finns naturen; skogen och vattnet. Samtliga huvudpersoner i filmen söker något. De 

beger sig alla ut i naturen av olika anledningar. Några verkar drivna av upptäckarlust medan andra 

desperat försöker fly. Det som slår mig när jag ser filmen är hur längtan, sökande och flykt vävs 

samman och blir samma sak för karaktärerna. Hur de tvingas över gränsen och i naturen finner något 

annat. I en av scenerna vadar en desperat person ut i vattnet, där han stannar i timmatal. Scenen får 

mig att tänka på slutscenen i I'm still here
9
 där Joaquin Phoenix, som nått den absoluta botten efter att 

ha bränt sin skådespelarkarriär och misslyckats med sin musikkarriär, beger sig till sin barndoms 

hemtrakter i Puerto Rico. Där får vi se en uppgiven Phoenix vada ut i vattnet med kläderna på. 

    

Många människor flyr tillfälligt sin vardag ut i naturen. Men vad händer i ett kontrollerat samhälle där 

även naturen är designerad? Någon har placerat ett elljusspår där du kan jogga. Det sneda trädet som 

kan falla och skada någon måste bort. Stenarna vid vattenbrynet förstör den tilltänkta badplatsen, de 

tas också bort. Vad längtar vi då efter, och var kan vi fly? Själv så flyr jag in i dagdrömmar för att 

komma bort från vardagen. En verklighet där allt är skapat, där naturligt och syntetiskt inte existerar.  

Jag åkte dit jag aldrig varit, för att söka efter något okänt. Ibland är flykten och sökandet snarlika, med 

samma mål. Jag har upplevt, utforskat och analyserat. Flera gånger har jag blivit förvånad och jag har 

lärt mig mycket om dessa platser. Mina besök och mina brev har fått mig att fundera mycket på 

innanför och utanför. Dels hur de som bor i området är en del av något och vant rör sig där igenom, 

medan jag som besökare befinner mig utanför. Men även relationen mellan de privata hemmen och de 

offentliga rummen, vad som finns innanför respektive utanför fasaderna. De rika interiörerna jag ser 

genom fönstren och de fattiga exteriörer jag möter. Hur vissa av dessa platser tydligt är rum medan 

andra bara blivit till mellanrum. Att befinna sig i en miljonprogramsförort, en urban miljö med höga 

hus, och att gå 400 meter och plötsligt finna sig själv i början av ett flera mil stort naturreservat, var 

inte alls vad jag förväntade mig. Gränsen är tydlig, men så lätt var jag ändå utanför. 

 

Platsen 

Jag bestämde mig för att arbeta med platsen där jag gick från att vara en del av, till att vara utanför 

Akalla. På gränsen mellan urban bebyggelse och vidsträckt natur. En passage mellan två olika 

                                                           
8
 Walden, bok av Henry David Thoreau, först publicerad 1854, är en redogörelse av de två år som Thoreau 

levde självförsörjande i en stuga ute i skogsområden Walden. 
9
 I'm still here, film med Joaquin Phoenix av Joaquin Phoenix och Casey Affleck från 2010. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Henrik_Hellstr%C3%B6m&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Wenzel
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medium, en plats där någonting tar slut och något annat tar vid. Jag tror att bostadsområdet, 

människornas hem, behöver erbjuda både trygghet och möjlighet till flykt. Här innanför är husen höga, 

där på andra sidan branten börjar det närmsta vi kommer orörd natur, mellanrummet blev min 

utgångspunkt. 

    

På bilden ovan till vänster ser du platsen jag har valt att arbeta med. Den gjorde mig först besviken. 

Jag trodde den var en återvändsgränd. Men så insåg jag att den var en utkiksplats. Sedan upptäckte jag 

att den var en passage. Den är också slutet på det gångstråk som löper flera kilometer från Ärvinge i 

Kista, via Husby till Akalla. Kommer du från andra hållet, utifrån fältet eller kör förbi på bilvägen 

skymtar den till som en ingång till området. För mig har platsen många likheter med den på bilden till 

höger. 

När jag tänker på bänkarna som står där så tänker jag mig att ingen någonsin använder dem, men jag 

hoppas samtidigt att jag har fel. Dess lite avlägsna placering, inte i närhet till någon port som de andra 

bänkarna, får mig att tänka att det är där man ses när man vill vara i fred. Sådana platser finns det 

alltid behov av. På baksidan av skolan dessutom. Det är kanske hit man smiter på rasterna eller när 

man skolkar? En gång när jag var där vid lunchtid såg jag en lärare gå dit för att röka i skymundan. 
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I området är det stora nivåskillnader. Under ytan av betong är platsen uppbyggd av sprängsten och 

fyllnadsmassor. Marken på platsen är rörig, där är fem olika markbeläggningar. Främst så är det en 

liten betongsten ca. 10*20 cm som är lagd som tegel, där halva stenen ligger om lott med stenen på 

raden bredvid. Här och var är den lilla betongstenen ilappad med en större betongplatta som är 30*30 

cm. För att markera gångstråkets riktning har en vågig betongplatta, 30*30 cm, använts. Där 

cykelbanan tar slut ligger gatsten, även längst med cykelbanan finns ett stråk av gatsten för att visa 

dess bredd. Längst med båda sidorna av den nybyggda gymnastiksalen är det asfalt. 

    

På platsen finns ett planterat träd, det är cirka 6-7 meter högt, det är en oxel. Den har nog stått där 

sedan området byggdes på 70-talet. På försommaren blommar oxeln med vita blommor och mot slutet 

av sommaren och början av hösten får den röda bär. Men under vintern, den tidens som jag nu följt 

trädet står det grått och naket, endast ett fåtal bär sitter kvar längst ut på grenarna. Ingen verkar bo i 

trädet, varken fågel eller gnagare syns till, kanske kommer de med vårens knoppar? 

I dagsläget är platsen en slags baksida som passeras av en del hundägare och joggare som vill ut i 

naturen. Men den har potential att bli både ett avslut, en passage och en entré. De tre funktionerna är 

en viktig del i mitt arbete. Jag vill att den här platsen ska bli något fint, och utåt mot naturen vill jag 

skapa ett blickfång. Bilisterna som kör förbi på vägen en bit bort ska förstå att där händer något. 

 

Skiss 

Jag började med att bygga en skissmodell av platsen. 
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I modellen blev det tydligt att endast en liten del av platsen används som passage, resten av platsen 

blir som en stor balkong. Där uppifrån har man en fin utsikt. 

    

Jag tänker mig den här platsen som ett slags skyltfönster. För betraktaren där uppe presenteras naturen 

nedanför, och för betraktaren där nedanför är platsen en glugg i muren av höghus där man kan kika in. 

Jag vill att något ska hända där; kanske behöver du trycka näsan mot glaset för att kunna se in, kanske 

finns där en lönndörr, eller en blinddörr som du aldrig kan forcera. Är den bästa sanndrömmen den du 

faktiskt får besöka eller den du kan komma nära, nära men aldrig riktigt nå? Förmodligen är den 

senare mest sann. 

Ett av de första breven innehåller minnet av de vackert regnbågsfärgade betongväggarna vid 

bussterminalen, varje besök jag gjort till Akalla börjar med en blick på dem. I en av de tidiga skisserna 

på sidan 15 arbetade jag med ett sorts regnbågsmoln. Jag gillar den drömska magiska känslan som 

finns i den bilden. Regnbågen har också alla de färger som jag saknar på den grå platsen, och som 

symbol står den för mångfald och acceptans. 

Som jag skrivit innan trodde jag länge att platsen var en återvändsgränd. Trots att den avslutar ett flera 

kilometer långt gångstråk längst med de höga bostadshusen är den inget avslut. Jag tänkte på sägnen 

som berättar att vid regnbågens slut finns en guldskatt. Kanske är det just slutet med skatten som jag 

arbetar med i Akalla. Jag läste även regnbågssägner från andra delar av världen, och fann i den gamla 

kinesiska mytologin berättelsen om gudinnan Nûwa som lagade en reva i himmelen med stenar i olika 

färger. Jag gillar att regnbågen aldrig går att nå. Samma sak gäller för hägringen du ser i fjärran. Tänk 

dig något du ser skimra på håll, men som blir än vackrare när du kommer nära, en hägring som inte 

försvinner när du närmar dig.  
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Jag provade att ge platsen en fond där regnbågen ständigt är närvarnade, eller ett regnbågsfilter att se 

omvärlden igenom. På bilden ovan har jag låtit en konstgjord regnbåge slå sitt valv över platsen. Jag 

insåg att det inte var någon idé att försöka härma naturen då den i sig själv överglänste alla mina 

försök. 

    

    

På bilderna ovan har jag undersökt platsens funktion som passage. Det är en ganska krånglig väg, med 

många hörn att runda om man vill ta sig förbi, men mycket plats som kan användas på annat sätt. För 

att tydligare visa passagen mellan de två planen skulle jag vilja binda ihop dem, så att passagen inte 

bara blir dold bakom hörnet. 
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När du kommer från Järvafältet, eller kör förbi på bilvägen är det hörnet på platsen du främst ser. För 

att platsen ska bli den entré till området som den skulle kunna vara och som jag vill att den ska bli 

behöver den presentera sig där. Jag gillar verkligen Akalla och har haft flera fina upplevelser där, 

därför känns det viktigt för mig. På bilderna nedan visas några av de skisstillägg till hörnet som jag har 

provat. Även här vill jag arbeta med upplevelsen både på håll och nära. På bilden nedan till höger har 

något fått svämma över kanten och skapat en koppling mellan de två planen. 

 

    

Jag ser allt som jag hittills läst om, upplevt och tänkt under projektets gång som ledtrådar som lett mig 

fram till en idé om vad denna plats kan vara. Varje beslut jag har tagit baseras ofta på mer än en sak, 

men de går alla att härleda till min research. Saker som fungerat mindre bra har blivit till kriterier att 

uppfylla för att platsen skall kunna förbättras. Jag vill skapa en plats mellan de anonyma fasaderna 

som kunde spegla all den färg och fantasi som jag såg genom fönsterrutorna. Jag ville påminna om 

hopp och skapa möjligheter att associera och fundera. Du ska kunna stanna och slå dig ner eller bara 

skynda förbi, men oavsett vilket ska du få en upplevelse. Platsen ska vara skapad i relation till 

människokroppen. Där får gärna finnas något som du inte genast vet vad det är, möjlighet till 

upptäckter och att utforska. Jag vill arbeta med materialen och förutsättningarna som finns på platsen 

och se hur de med hjälp av små förändringar kan transformeras till något annat. 
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Gestaltning 

En dagdröm: 

Det kan se lite mysigt ut under det knoppande trädet. Men oftast är där ensligt tomt, och trädet är 

grått mot en grå bakgrund, liksom kamouflerat; vardagligt och tråkigt. 

Bebyggelsen slutar och den till synes oändliga naturen tar vid. En skarv mellan två verkligheter. 

Nu skymtar trädet, på långt håll, som en symbol för kunskap, men också för liv och växtlighet. Det ger 

en föraning om vad som finns där bortom. Plötsligt blänker det till i sin högtidsdräkt. Där vi vanligtvis 

sett nakna grenar finns nu en praktfull, skimrande krona. 

Det är ett märkligt landskap, stenar som liksom spruckit upp för att blotta sitt inre. Inuti i dem är det 

glänsande vackert. Jag går närmre, jag kan inte låta bli. Jag böjer mig fram, jag bara måste ta på 

dem. Här kan jag slå mig ner en stund, eller klättra fram mot kanten. På andra sidan branten börjar 

Järvafältet. Det närmsta vi kommer orörd natur. 

Men här där jag står är allt bestämt. Även fast slumpen kanske haft något med saken att göra förstår 

jag att min värld är syntetisk. 
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Den korta texten på sidan innan skrev jag ner en dag när jag besökte platsen som jag arbetar med. Jag 

tillät mig själv att se platsen som jag ville se den, och skrev ner vad jag såg. När jag kom tillbaka till 

Konstfack började jag skissa och gestalta min skissmodell utifrån texten, så som bilderna på 

föregående sida visar. Jag arbetade mycket med stenarna och dess hittills okända inre, men hela tiden 

funderade jag på trädet som fanns på platsen. Det är det första du ser av platsen när du kommer på håll 

och väl framme är det stort och dominerande, men större delen av året ser det grått och livlöst ut, 

vilket bekymrade mig. Vid en handledning med Thérèse Kristiansson
10

 suckade jag uppgivet och sa - 

Vad kan man göra med ett träd egentligen? Var på hon svarade - Vad som helst, det finns massor av 

saker att göra med ett träd! Samtalet gav mig hopp, och när jag någon dag senare presenterade mitt 

arbete vid en delpresentation hade jag med mig min skissmodell och i höger ficka några små stenar 

och i vänster ficka låg regnbågsfluffet till trädet. Under presentationen berättade jag om platsen och 

mot slutet tog jag fram vad jag hade i mina fickor och satte sakerna på plats som på bilden på 

föregående sida, och det var då jag insåg att jag gjort en peruk till trädet. 

Jag fortsatte arbeta med idén om en trädperuk och började skissa på en syntestisk krona till trädet, som 

kan ersätta dess eget bladverk när det faller till marken om hösten. Jag inspirerades av andra typer av 

kronor, så som till exempel insektsvävda nät och nät till fruktträd. För att peruken ska kunna sitta kvar 

på trädet utomhus så behöver det ha någon typ av hål, annars blir det som ett stort segel som dras med 

av vinden. Materialet till peruken behöver tåla sol, vind och regn. 

   

Här är några av mina skisser. 

     

Jag har tidigare under mitt arbete nämnt hägringen, den magiskt vackra illusion du ser på håll men 

som försvinner när du närmar dig. Den känslan du har när du gnuggar dig i ögonen för att se om det 

verkligen kan vara möjligt ville jag ta med till Akalla. Trädet ska ses skimra på håll, men i motsats till 

hägringen försvinner det inte när du närmar dig utan behöver vara lika fascinerade att se på nära. Jag 

                                                           
10

 Thérèse Kristiansson, arkitekt och konstnär utbildad vid KTH och Konstfack. 
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bestämde mig för att börja virka nät av olika typer av plast. Fast eftersom jag inte virkat sedan jag var i 

tioårsåldern och inte längre visste hur man gör fick min mamma återigen bidra med sin expertis, och 

efter några minuter var jag igång. De dyra plastsnören jag köpt blev inte bra, vackrast skimrande var 

den billigaste, vardagligaste och mest oansenliga av plasterna, plastfolien, eller gladpack som den 

brukar kallas. Som material är den blank, reflekterande, flexibel, stark och fint skimrande; allt som jag 

letat efter. Genom att arbeta med och förändra det billiga materialet förvandlas det till något värdefullt. 

Trädet kläs in i det virkade nätet när det tappat sina blad om hösten, nätet får sitta kvar till dess att 

vårens knoppar kommer, och trädet kan på så vis vara vackert året om. Virkningen varierar mellan att 

vara tät och gles likt trädets eget bladverk, och kanske är den syntetiska kronan inte mer onaturlig än 

att trädet växer upp ur en yta av betong? 

   

Ett av målen för det här masterprojektet är att det ska visas upp på Konstfacks vårutställning. Men hur 

visar man en plastspecifik gestaltning som inte är byggd? Det vanligaste sättet är genom bilder, 

modeller och ritningar, men för det här projektet räcker inte det. Om jag ska kunna ge besökarna en 

uppfattning om den plats jag försöker skapa så måste jag erbjuda dem möjligheten att kliva in i den. 

Jag behöver skapa en representation av platsen i fullskala men mindre storlek. Jag behöver skapa en 

kuliss. Trädet i Akalla är sex meter högt, något så stort kan jag inte visa på utställningen. Men ett 

mindre träd, 2-3 meter högt blir bra. Jag gav mig ut och letade och hittade ett litet äppelträd som någon 

hade slängt på en hög av trädgårdsavfall. Trädet blir en del av min kuliss. Jag mätte kronans höjd och 

omkrets för att kunna göra en ritning för nätet som jag ska virka till det. Här nedan är ritningen jag 

gjorde. 
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Om du vill göra detta hemma behöver du, förutom mycket tid, 18,5 rullar plastfolie á 60 meter från 

Clas Ohlson, 30 cm bred (alltid i fullbredd), alltså 1110 meter plastfolie, som virkas på flera olika vis 

(se bilder ovan) med olika stora maskor och i olika riktningar till ett nät efter ritningen. När det sedan 

kläs på trädet så går det inte riktigt ihop och ett femte blomblad virkas och fästs så att fyrklövern blir 

en femklöver och sedan är det klart. Resultatet ser du på bilden nedan. 

 

När mörkret faller, kan kronan belysas av färgat ljus. 
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Jag tog med mig nätet jag virkat och en stege till Akalla. Trädet i Akalla är stort och högt, trots min 

stege nådde jag bara upp till de understa grenarna. Jag hängde nätet över grenarna runt stammen, inte 

utanpå kronan som det är tänkt. Det var en mulen dag men nätet glittrade i dagsljuset (vilket tyvärr var 

svårt att fånga på bild). När jag tittade på trädet på håll slog det mig att jag inte riktigt kunde säga vad 

nätet var för något, när jag kom närmre såg jag alla de vackra virkade mönstren. Jag ville ha ett namn 

eller ord för det som hängde i trädet men jag hade inget för det var något jag aldrig sett eller upplevt 

förut. Ändå kände jag mig helt övertygad om att det skulle vara fantastiskt att se hela trädet inklätt i 

det. En del av mig ville tänka på det som något naturligt, likt de vackra nät vävda av häggspinnmalen, 

medan en annan del av mig snarare tänkte på hur mycket plast och skräp vi människor släpper ut i 

naturen och hur man ofta ser plastpåsar som fastnat i buskar och träd. Jag pendlade mellan att 

förundras av skönheten i trädets nya dräkt och irriteras av det onaturliga mötet mellan plast och träd, 

där mitt nät snarast blir en parasit. Det finns väldigt mycket att säga om detta möte mellan plast och 

natur, men egentligen skiljer det sig inte mycket från hur vi redan designerar naturen och omskapar 

den för att passa in i vår skapade värld. Syftet med mitt arbete är inte att ge svaren utan att ställa 

frågorna, och jag tycker att det är viktigt att det finns ett brett utrymme för tolkning och associationer 

för betraktaren. På många sätt är det en representation av världen vi lever i. Där det vidsträckta 

naturreservatet möter den höga muren av betonghus finns ett syntetiskt träd, det är glimmande vackert 

i sin nya dräkt. 
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Stenarna, det uråldriga materialet, som platsen är skapad av får komma upp till ytan och bildar där 

landskap och rum. Här är några skisser och inspirationsbilder. 

Enstaka utspridda stenar blir små öar att sitta på eller röra sig i bland. 

     

Större stenar, närmare varandra skapar stigar där man rör sig mellan dem. 
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Stenar i formation skapar rumsligheter, ett utanför och innanför finns. 

   

Plattare stenar rör man sig lätt ovanpå, du kan hoppa från en sten till en annan. När man rör sig ovanpå 

stenarna kan man förflytta sig i höjdled. 
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Du kan klättra på högen av stenar. De har en vertikal riktning och kan binda samman de olika 

nivåerna. 

     

   

Glesare och tätare mellan stenarna skapar dynamik och en känsla av landskap. 
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Jag hade nu arbetat med trädkronan och skapat ett stenlandskap, men som i dagdrömmen ville jag att 

några stenar skulle visa något mer. I förslaget jag skapar arbetar jag med material och saker som finns 

på platsen, det bygger till stor del på igenkänning, men det är samtidigt viktigt att det finns något där 

som inte alls är som vanligt. Genom att låta det dolda komma upp till ytan och upphöja och 

transformera det vardagliga trädet och stenarna kan jag låta andra ta del av min dagdröm och visa 

potentialen i dessa ordinära material. Jag ville ge några av stenarna ett färgglatt inre som kunde välla 

ut ur dem. Jag tänkte på den kinesiska myten om regnbågens uppkomst med de färgade stenarna som 

lagade revan i himmelen. Jag arbetar med en mix mellan uråldrigt och skapat, naturligt och syntetiskt, 

hårt och mjukt, skrovligt och blankt. Kanske är det regnbågen som rinner ut ur stenarna? 

I mitt förslag är stenarna stora, flera är över en kubikmeter, och även de mindre stenarna i mitt förslag 

skulle väga mer än vad jag orkar bära. Precis som med trädet behövde jag ta beslut om vad jag ville ha 

för sorts slutresultat att visa upp på utställningen. För att själv kunna arbeta med stenarna bestämde jag 

mig för att göra dem ungefär i skala 1:4, vilket skulle fungera bra med storleken på trädet jag valt att 

arbeta med. Stenarna jag har arbetat med är av grå granit. Jag fick tag på nio stycken, och eftersom jag 

aldrig tidigare hade arbetat med sten började nu en fas av diverse tester för att försöka dela dem. Test 

1, att släppa dem från hög höjd mot ett hårt underlag fungerade ej. Test 2, att dela dem genom hög 

värme och snabb nedkylning fungerade inte riktigt som jag hade tänkt mig, i 300  krackelerade 

stenen men delades inte. Test 3, att slå med huggmejsel och hammare fungerade, men efter en timme 

hade jag endast gjort ett litet spår i stenen så om jag skulle hinna klart innan terminen tog slut var jag 

tvungen att hitta ett snabbare sätt. Jag fick tips om snigeldynamit som är ett kalkbaserat spräckmedel 

för sten, jag åkte och köpte en hink. Men för att använda snigeldynamiten måste man först borra hål i 

stenen, ganska stora hål. Efter att ha letat efter en slagborr med tillräckligt stor chuck för 

coromantborren som jag behövde använda utan att hitta någon, gav jag upp den idén. Min sista idé var 

att göra ett snitt i stenarna med en diamantklinga på en vinkelslip och sedan slå med hammare och kil. 

Det fungerade, den första stenen blev inte helt lyckad men de övriga åtta var efter ett par timmars 

arbete och mycket träningsvärk delade. 
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Jag fyllde stenarna med silikon, även det ett material som jag aldrig arbetat med tidigare. Totalt gjorde 

jag åtta färdiga stenar med fyllning i olika färger, gul, orange, röd, rosa, lila, blå, blågrön och grön. 
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För att visa mitt förslag byggde jag en modell över platsen. Modellen byggde jag utifrån ritningar från 

stadsbyggnadskontoret som jag kompletterade med egna ritningar gjorda utifrån flygfoton från eniro 

och mätningar på platsen. 

 

Här nedan visar jag några foton från modellen som berättar om hur platsen kommer att upplevas. 

Trädet ses skimra på håll, under det är ett varierat stenlandskap, höga och låga stenar, tätt och glest, 

mellan dem bildas stigar och rum, några av stenarna har spruckit och ur dem rinner färger. 
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Där kan du promenera genom stenlandskapet, sitta eller gå ovanpå eller mellan stenarna. 

 

Ett stenröse binder ihop de olika planen. En trappa bildas där du kan klättra upp eller ned. 
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Och om du vill kan du slå dig ner en stund. 

 

Situationsplan: 
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Elevation stenröse: 

 

 

Utställningen 

Inför utställningen hade jag en idé om att jag ville visa mitt arbete på tre olika sätt. Dels ville jag att 

besökarna skulle förstå tankarna bakom mitt projekt, den delen som bygger på min research och som 

handlar om inredningsarkitektens roll och ansvar i en designerad värld. Jag ville föra fram det 

generella i mitt projekt, det som handlar om att ifrågasätta vad vi anser vara naturligt och det vi tar för 

givet, och i stället visa på andra möjligheter. Sedan ville jag så klart på ett tydligt sätt visa platsen jag 

arbetat med och mitt gestaltningsförslag till den. Den tredje delen som jag ville lyfta fram är den 

rumsliga upplevelsen som jag ville erbjuda besökarna genom stenarna, trädet och någon sorts kuliss. 

De tre delarna av mitt arbete är självklart ihopvävda på många sätt, men jag tänker mig även att de går 

att uppleva var för sig vilket jag ser som en fördel. De besökare som inte vill eller har tid att sätta sig 

in i hela mitt arbete kan kanske åtminstone uppleva stenarna och trädet, och de som snarare vill förstå 

än uppleva kan få en överblick av plasten genom modellen och presentationsbilder. Jag bad curatorn 

Johanna Karlin att få vara i ett hörn, vilket jag fick. Jag byggde många olika skissmodeller över mitt 

hörn för att se hur jag kunde presentera mitt arbete med hjälp av stenarna, trädet, modellen, bilder, text 

och ritningar. I skissmodellen är stenarna representerade av papperstussar och modellen är tänkt att stå 

på podiet som visas som en papperslåda. På nästa sida ser du några av skissmodellerna. 
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Jag bestämde mig för att arbeta vidare med idén som visas på den första bilden. Ett stort foto från 

modellen blir en fond. Jag utnyttjar att betonggolvet i utställningsrummet och marken på fotografiet är 

så lika till färgen att det skulle kunna vara en förlängning där stenarna på golvet liksom trillat ut ur 

bilden. För att ytterligare förklara mitt projekt för besökarna använde jag följande text: 

En grå vardag möter dig. Iväg på morgonen, hem på kvällen, du går samma väg som du gått förut. 

Rutiner präglar vår offentliga miljö. 

Vi lever i en designerad värld. Överallt har någon valt vad som får finnas och vad som inte får plats. 

Allt runt omkring oss är skapat av någon, men för vem och i vilket syfte? På många platser saknas 

anledning att stanna upp. Vad som kunde varit ett offentligt rum är bara ett mellanrum där människor 

transporterar sig mellan olika typer av privata rum. 

Jag försjunker i dagdrömmen och kliver in i en annan värld. Men kan den bli verklighet? "Där jag 

aldrig varit" handlar om att få besöka sina drömmar. Saker behöver inte alltid vara som de först 

verkar. Tråkiga vardagsföremål upphöjs till något vackert och värdefullt. En skarv mellan två 

verkligheter, en oansenlig plats där bebyggelsen slutar och den till synes oändliga naturen tar vid. 

Sprängstenen som har varit dold under betongen kommer upp till ytan för att visa sitt inre. Kanske är 

det regnbågen som rinner ut ur stenarna? Något uråldrigt blandat med något skapat påminner oss om 

tiden och förgänglighet. Trädet på platsen blänker till i sin högtidsdräkt. Där vi vanligtvis sett nakna 

grenar finns en praktfull, skimrande krona. Här är allting möjligt, här är allting syntetiskt. 
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Jag valde till slut bort att visa ritningar i utställningen då jag inte tyckte att de tillförde något. Så här 

blev utställningen. 

 

Jag känner mig nöjd med resultatet och det var väldigt roligt att vara på plats i utställningen och höra 

människors kommentarer. Att döma av de samtal som uppstod så lyckades jag väl med att förklara 

mitt arbete. 

 

Slutsats 

Jag har ägnat min masterutbildning till att undersöka rollen som formgivare och inredningsarkitekt. 

Jag har frågat mig själv: Vad bör den bestå av? Vad är viktigt? För vem arbetar man? Vad har man för 

mål? För mig har det varit angeläget att kunna svara på dessa frågor för att finna min egen roll och 

arbetsmetoder som passar mig. Jag ser det som en värdegrund som projekten jag arbetar med alltid kan 

utgå ifrån. Eftersom många människor dagligen vistas i och påverkas av offentliga rum tycker jag att 

inredningsarkitekten som inrett dem även har ett ansvar för dem. Jag vill återigen referera till citatet av 

Alain De Botton från sida fyra som säger att eftersom design och arkitektur innehåller förslag på hur 

människor ska bete sig så innehåller den även en moral. 

Under tiden jag har arbetat med mitt masterprojekt Där jag aldrig varit har jag haft tid både att 

förtydliga min värdegrund och att tillämpa den praktiskt. Liksom titeln på mitt arbete antyder så har 

mitt projekt handlat om att besöka nya platser. Genom att resa slumpvis till olika platser har jag fått 

möjlighet att träffa och observera människor i offentliga miljöer som jag annars aldrig skulle ha mött. 

Jag har haft tiden att på djupet studera platser, dess ljus, funktioner, flöden, föremål, möblering, 

material och estetik. Jag har kunnat observera, men även upplevt och känt. Det hela har gett mig en 
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förståelse för vikten av att vara på plats (till skillnad från att till exempel studera ritningar och bilder) 

och värdet av en grundlig research. Jag använder mig av olika typer av analyser och dokumentationer 

för att kunna förstå platsen. Utifrån analyserna kan jag sätta upp kriterier för att förbättra platsen. 

Jag har undersökt både naturen och bebyggelsen, och funnit många likheter. Finns det egentligen 

något som kan anses vara naturligt i vår tid där allt är kontrollerat och bestämt? Hur långt sträcker sig 

arkitektens roll, vi skövlar och planar ut, och vart efter att kvadratmeterpriserna stiger bebygger vi 

områden som tidigare ansetts för otillgängliga eller använts för rekreation. I mitt projekt har jag låtit 

transformera naturen jag arbetat med, och låtit den smälta ihop med och bli en del av vår syntetiska 

värld. Jag har ännu inget svar på hur vi ska förhålla oss till detta, men jag tycker att det är väldigt 

viktigt att förstå att det vi skapar och lever i är en syntetisk värld där vi inte bör ta något för givet. Vi 

bör i stället ompröva och ifrågasätta om det vi skapar verkligen är det bästa för människorna som tar 

del av det? 

Vår värld erbjuder så många borden och måsten. Jag skulle vilja att människor i stället för att drivas av 

plikt drevs av nyfikenhet och möjligheten till fria val. Men hur ska man kunna vara nyfiken i den grå 

betongvärld som omger oss? 

       

Titeln på mitt projekt handlar även om att söka något som vi aldrig upplevt. Jag vill lära mig att skapa 

platser och rum som inte uppfyller normer och fördomar. Att förändra snarare än att tillföra något nytt, 

för att med små medel visa att saker kan vara annorlunda. Att sprida glädje och hopp genom att 

transformera, förgylla och upphöja de givna materialen och formerna. När jag för ungefär ett år sedan 

arbetade med en skola i Fittja funderade jag mycket på vad det sa till eleverna i skolan att färgen 

flagnade på fasaderna och att tegelfasaden lagats på ett fult och slarvigt sätt. Samma fråga ställer jag 

mig om de boende i Akalla och vad miljöerna på bilderna ovan säger dem? Jag tror att begreppet 

funktionalitet även behöver innefatta estetik och visuella intryck då de i allra högsta grad fyller en 

funktion. Genom mitt projekt vill jag visa de möjligheter som finns för de boende. 

I början av den här uppsatsen skriver jag om tillgänglighet, som jag tycker är mycket viktigt. Men det 

är även viktigt att minnas att det finns olika typer av tillgänglighet och att människor har olika 

förutsättningar när det kommer till att se på, ta på, känna och uppleva visuellt och taktilt. Den typen av 

tillgänglighet jag förespråkar handlar om att undvika standardiserade lösningar och erbjuda en 

mångfald av miljöer som tillåter människor att själva tolka och använda dem som de vill och kan. För 

mig har det under det här projektets gång blivit väldigt uppenbart att det är brukaren som är min 

främsta kund. 

Jag har arbetat med material som jag inte arbetat med tidigare. Jag har lärt mig mycket genom att göra 

själv och arbeta med händerna. Jag hade inte tidigare virkat eller arbetat med sten och silkon. I stället 

för att utgå från det jag kan så kommer mitt koncept, materialval och slutresultat direkt från min 
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research. På så vis blir platsen inte vad jag vill att den ska vara; jag gör den i stället till vad den vill 

vara. 

Jag funderar på om rummet i sig verkligen kan ha ett värde? Det låter kanske anspråkslöst, men det är 

inte så jag menar. Jag menar att det jag och andra formgivare och inredningsarkitekter skapar är 

jätteviktigt men att hur människorna påverkas av det vi gör är viktigast. Jag funderar på det gamla 

citatet Om ett träd faller i skogen... 

Om ett rum inte används, finns det då? 

 

Stort tack till Anna Odlinge, Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson, Inger Bengtsson, Johan 

Paalzow, Thomas Karlsson, Birgitta Westman, Lalla Kolousek, Jonatan Löwstedt och IAM2. 


