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Abstract 

Efter fem år på Konstfack lämnar jag snart denna studietillvaro för att gå ut i verkligheten som 

inredningsarkitekt och möbelformgivare. Det blir ett nytt sammanhang för mig att adaptera till. Mitt 

examensarbete handlar därför om hur jag kan transformera den typ av arbete jag gjort i skolan till 

verkligheten som kommer efter skolan. Jag ser en risk i verklighetens tillvaro där jag tror att många 

fantastiska idéer blir reducerade till slutresultat som är berövande på de kvaliteter som varit upphov 

till idéerna. Jag har därför arbetat med hur jag kan minska avståndet mellan min tankevärld och den 

nya verklighet jag vill översätta mina tankar till. Det är viktigt för mig att det jag tänkt och känt under 

en process ska leva vidare i det jag gör på ett eller annat sätt, och att det känns i slutresultatet. I den 

praktiska delen av examensarbetet har jag därför utgått från en träkloss och associerat mig vidare i 

en växande process. Jag har varvat mellan konkret och abstrakt förhållningssätt och låtit träklossen 

transformeras om och om igen på olika sätt i en slags roterande evolution. I slutändan har det 

genererat en liten familj av möbelliknande objekt. På liknande sätt har jag låtit den skrivande delen 

av examensarbetet växa roterande med metaforer, relaterade sidospår, erfarenheter och insikter 

som det praktiska görandet har genererat. Tillsammans har skrivandet och görandet varit en 

växelverkande kraft som tagit mig framåt i processen. Det har styrt evolutionen av min 

möbelliknande familj och utformningen av deras personliga ”dna”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inledning 

Det var under Konstfacks julmarknad förra året jag fick en känsla för vad jag vill göra i mitt 

uppkommande examensarbete. Jag har varit med tidigare och sålt saker jag gjort, och det var ingen 

rolig upplevelse. Jag var med på denna marknad 2008 och det var ett hårt misslyckande som 

verkligen satte sig på självförtroendet att kunna göra något som människor skulle kunna tänka sig att 

köpa. Av någon anledning gjorde jag i princip en abstrakt modell som jag sålde som 

kastrullunderlägg. Det var ingen som ville köpa dessa. I efterhand är det lätt att se att dom var 

fångade i sin egen inre logik, utan att knyta an till det nya sammanhanget. Men det såg jag inte då. 

Det kändes i vilket fall hårt att betala för att sitta där en hel dag och se ointresset medan personen 

vid grannbordet sålde saker var femte minut. Någon var också tvungen att påpeka att det där kunde 

hans barn göra bättre i slöjden. Det sägs att man lär sig som bäst av de misstag man gör och det tror 

jag verkligen på. Jag kände att det blev personligt denna sista gång jag hade chansen att vara med 

och ville bevisa för mig själv att jag också kan göra saker som andra människor tycker om. Denna 

gång bestämde jag mig för att göra något jag själv skulle kunna tänka mig att köpa, det var mitt 

kriterium och då måste det väl bli bättre även i andra människors ögon. 

För att uppnå det var jag tvungen att ställa mig på andra sidan och titta från verklighetens perspektiv 

mycket mer. Pendla mellan fantasins och verklighetens perspektiv för att få en bild av om det 

kommer att fungera som en säljbar sak, men även se till det fortfarande är i kontakt med vad jag 

upplever som inspirerande formgivning med personlig närvaro. 

Eftersom att jag snart inte kommer gå mer utbildning efter fem år på Konstfack, så vill jag i mitt 

examensarbete fokusera på detta med att översätta. Det är det viktigaste som jag ser det att 

behärska när jag går ut, som jag kan lära mig genom ett examensarbete. Jag kommer aldrig att 

överge fantasins och mitt hjärtas perspektiv, jag tror att det är när man gör det som ord som 

”säljbar” får en obehaglig bismak. Dock måste jag på något sätt kunna få mat på bordet genom det 

jag gör, helst utan att ta ett sidojobb som inte har med mina utbildningar att göra. Men det jag 

behöver är att fylla glappet mellan ”experimentell fantasi” och verklighet. Det är en bro jag själv 

tycker har varit svår att gå över på ett bra sätt. Men jag lyckades på julmarknaden nu. Jag tog fram 

brickor där jag kom på ett sätt att jobba med trä så det kändes rättfärdigat att kalla dom för brickor i 

”origami-trä”. Från att ingen tidigare knappt tittat på det jag gjort så fick jag nu en oändlig ström av 

komplimanger från okända människor som tyckte om det jag gör och ville köpa det. Det var otroligt 

roligt eftersom att jag innan det kände en osäkerhet om jag ens kunde göra något som folk faktiskt 

vill ha eller inte. 



 
 

Jag tänker att det då är absolut nödvändigt för mig att om jag ska lyckas efter skolan så måste jag lära 

mig att översätta det jag gör till närmare verklighetens sammanhang än jag tidigare ofta gjort. 

Så denna typ av översättning vill jag jobba med, hur något övergår från abstrakt fantasi till en verklig 

sak. Lära känna hur det hänger ihop, utan att det ena dödar det andra.  

Men jag tänker också tillbaka till varför jag började på Konstfack. Och varför jag gick två 

förberedande konstskolor med Konstfack i sikte. Jag bodde i Västerås och min dåvarande flickvän 

skulle gå på öppet hus på Konstfack i Stockholm och det är väl snart 10 år sen, jag bestämde mig för 

att följa med och hade inga förväntningar. Vad jag inte visste var att jag skulle känna att det var en 

fullkomligt magisk upplevelse hur formgivning och rum kan kännas. Det kändes inte alls som att gå 

igenom t ex Ikeas sortiment, vilket i stora drag var min tidigare erfarenhet av hur man hittar möbler 

att inspireras av. Jag hade aldrig sett eller känt något sådant tidigare av att se saker folk har skapat. 

Jag kommer nog inte få tillbaka samma upplevelse så många gånger till. Det var nog det berömda 

ordspråket ”tänk utanför boxen” som gjorde att ramarna i min box sprängdes och det kändes som ett 

befriande kreativt rus. Men jag har ändå fortfarande en stark fascination för varför jag känner något 

för vissa skapade saker, och känner mig helt likgiltig inför andra skapade saker. När man gillar något 

skapat man ser, tänker jag på det som att titta genom ett nyckelhål till något större, något i den egna 

hjärnan öppnar inspirationens dörrar och triggar intressanta tankegångar. Medan andra skapade 

saker man ser inte öppnar någonting inom en, det är dött på något sätt. Som att titta på en mur. Det 

”connectar” inte med något inombords som får en att känna eller tänka något mer än vad man just 

ser. 

Tidigare under läsåret har jag skrivit en uppsats som rör detta i kursen Writing Research. Den handlar 

om intuitiv kunskap och beslut som man känner är rätt utan att kunna förklara varför lika enkelt. En 

frågeställning jag avhandlade var varför man t ex kan känna magi i en träkloss som är en del av ens 

process i snickeriet. Medan jag ser många andra träklossar varje dag, som kanske inte får mig att 

känna något speciellt. Men egentligen är dom ungefär likadana rent objektivt. Jag tänker att det är 

ungefär som bokstäver, en enskild bokstav betyder sällan något. Men det som finns framför och 

bakom kan ge bokstaven en stor betydelse. Då blir det ett språk och varje bokstav blir enormt 

känslig. 

Jag tror att även formgivning och inredningsarkitektur utgör olika former av språk. Här finns språk 

som är vackert och poetiskt, men det finns också det som står skrivet men det finns inget innehåll att 

läsa. Jag tror att det är likt bokstäver i den meningen att om vi gillar något, så är det för att det vi 



 
 

läser i det vi ser dirigerar våra tankar till något behagligt vi redan upplevt. Texter leder våra tankar till 

saker som redan finns i våra sinnen, det tror jag även gäller estetiska skapade rum och saker. 

Då Writing Research-kursen gav mig en övertygelse om att vi bildar våra uppfattningar väldigt mycket 

genom associationer och undermedvetna tankar. Så vill jag gå vidare med liknande tema i mitt 

examensarbete. Genom att rent praktiskt associera och låta olika typer av gestaltning ta mig från en 

träkloss till en liten familj av saker. 

Origami-träet jag gjorde till julmarknaden. 

 

Hur jag valt att jobba och varför? 

Jag vill jobba på ett sätt som översätter och pendlar mellan min fantasivärld och abstrakta inre bilder 

till objekt som fungerar i verkligheten. Samtidigt vill jag behålla det jag tycker om i mina ursprungliga 

idéer som oftast är rent abstrakta tankebilder som poppar upp i huvudet. Jag vill jobba med att följa 

mitt hjärta men vill samtidigt bli bättre på att förstå vad det är mitt hjärta säger till mig översatt till 

det ett fysiskt tredimensionellt språk. 

Det är inte så lätt att veta vad det egentligen är man vill översätta, för även om det i ens inre värld 

ser glasklart ut, så uppstår problem när man ska översätta det till en konkret verklighet. 



 
 

        

Olja på duk, båda målningarna av Gerhard Richter. 

T.v. “September” (http://www.gerhard-richter.com/art/search/detail.php?paintid=13954&title=september&p=1&sp=32 )                          

T.h. “Lesende” (http://www.gerhard-richter.com/art/search/detail.php?paintid=8054&referer=search&title=lesende) 

Jag blev också inspirerad av metod när jag kom att tänka på konstnären Gerhard Richter. Han gör 

oljemålningar både superrealistiskt, men andra målningar han gör kan vara hur abstrakta som helst. 

Målningen till vänster av terrorattackerna 2001 mot World Trade Center är någonstans mitt i mellan. 

Jag kände då att jag vill ha en process som pendlar mellan det abstrakta och det konkreta 

förhållningssättet. Därför vill jag jobba så att jag gör något, som föder tankar till något nytt. Och ofta 

när jag tittar på något väldigt konkret, får jag abstrakta intressanta bilder i huvudet, och tvärt om. Jag 

vill undersöka detta genom att göra så i min process. Jag tror att abstrakt och konkret hänger ihop, 

ungefär som själ och kropp. Därför har jag jobbat både abstrakt och konkret blandat i min önskan att 

låta mina abstrakta idéer förvandlas till konkret gestaltning och tvärt om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Metod 

Rita och bygga saker som ska generera tankar och visioner om hur nästa steg ska göras. 

Tanken är att varva abstrakt och konkret förhållningssätt. 

Det börjar med enbart en träkloss som får generera tankar till nästa steg. 

Görandet genererar tankar och metaforer som hjälper till att forma den skrivande delen av 

examensarbetet som tillbaka hjälper till med tankar om hur stegen ska fortsätta rent görande-

mässigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Processen ur ett praktiskt perspektiv 

Så jag började med en träkloss. Den fick bli ett frö till min process. 

 

 

Jag valde en träbit jag hade, ritade och sandpapprade på den för att hitta någonting att knyta an 

mina tankar till. Jag valde också träklossen eftersom att jag i tidigare saker jag snickrat ibland känt 

som mest belöning i projektet när man sågar till och gör exakta klossar i snickeriet innan dom 

förvandlas till vad dom egentligen ska bli. Det blir som en oväntad skönhetsupplevelse och inte alls 

som att titta på vilka träklossar som helst. Eftersom att träbitarna är en del mellan ett bakom och ett 

framför, i en process, så kan dom kännas speciella då dom öppnar både en historia och visioner att 

dom ska bli till något. Även om dom för andra kanske bara ser ut som vilka träklossar som helst. 

Nästa steg bestämde jag mig för att göra ett antal abstrakta modeller utifrån att observera träklossen 

jag valt och behandlat. Jag gjorde dom med temat ”frö” för att bredda det jag kan få ut av träklossen 

lite gran. Så jag tänkte på temat frö och träbiten. 



 
 

 

 

Jag började med att skära ut min hand ur en platt kartong, för att symbolisera hur träklossen lyfter 

upp mitt görande i den tredje dimensionen. Som om den var ett metspö med som vill dra upp en fisk 

till en ny tillvaro. Ett symboliskt frö för att jag börjar bli fysisk i mitt examensarbete. 

 



 
 

Här är en slags önskan om flexibilitet och rörelse från träklossen gav denna modellen där jag gjort hål 

i liknande träklossar och kan börja pussla lite. Någon slags rörelse i fosterstadie. 

   



 
 

Här tänkte jag på hur mycket små detaljer avgör för hur vi ska läsa något. T ex vinkel på nu träbitar 

möter varandra. 

Jag tänkte också på kragen på en skjorta, dom är så lika men ändå så olika. Exempelvis en skjorta från 

en butik som massproducerar billiga kläder eller en skjorta som någon duktig kläddesigner gjort med 

stor omsorg i ett exemplar. Dom kan säga så olika saker men det är ändå så små saker som gör stora 

skillnader. På liknande sätt tänker jag att mycket formgivning fungerar. Det finns så många sätt att 

göra samma sak på, men små detaljer kan göra att hjärnan tar helt andra vägar i sitt sätt att bilda sig 

en uppfattning om det. 

 

 

  

Denna var en ”pyramidvolym” med en liten ”pixel” (en liten utskuren kvadrat) som släpper igenom 

ljus om man lyser på ovansidan av pyramiden. Jag tänkte på hur en process börjar med ett bredare 

vetande, men att man får en het produkt om man lyckas koncentrera en stor del av 

vetandet/ljuset/processen till en liten punkt. Ungefär som ett förstoringsglas samlar in ljus, med 

hjälp av solen, så skapas stor energi där ljuset samlas och det blir så hett att eld kan skapas. 

 



 
 

 

Med denna ville jag att mitt origamiträ skulle vara en del av mitt frö, så jag gjorde en liknande bricka 

som modell för att få en mörkare variant. Mer enhetligt eftersom det är själva formen som jag 

känner var viktigt och inte det randiga mönstret lika mycket. 

 

Mina fem modeller på temat ”frö” tillsammans. 

 

 



 
 

Utifrån dessa abstrakta modeller ville jag att jag skulle få idé att bygga något konkret. Men jag kände 

att hoppet från detta till en möbel var svårt. Så jag fortsatte att göra övergångsmodeller och började 

göra teckningar hur jag känner att saken kan tänkas vara. Jag tänkte att övergångsmodellerna skulle 

vara det där ögonblicket när robotarna* förvandlar sig, så sker det ett ljud, och knölar ihop sig och 

sedan vecklar ut sig till sin nya skepnad. Just den där övergångsvolten försökte jag gestalta. 

 

    

 

 

Jag försökte hitta någon slags övergångsplan för att konvertera det till ett konkret objekt. Dom 

ihåliga stavarna t ex kunde vara ett bordshörn som man kan se igenom om man tittar från rätt vinkel. 

Men hur ofta tittar man från just den vinkeln i ett bord? Den översta var intressant att leka med men 

det gav mig ingen konkret lösning. Jag skulle också kunna bygga ett bord som var som modellen 

längst ner till vänster, men det kändes som att kopiera det jag tidigare gjort för mycket, det kändes 

inte roligt om det inte förvandlas och jag vill att något nytt ska uppstå. Det kändes inte som att det 

räckte för att övergå till en konkret möbel så jag började rita teckningar. 

*Robotarna från serien Transformers på 80-talet har varit en inspiration, mer om det längre fram i processen ur ett berättande perspektiv. 















 
 

Vissa av mina teckningar tycker jag mycket om, jag tog med de som på något sätt har känts 

användbara. Vid det här laget så ser jag liksom flera, många olika tänkbara bord i huvudet. För av 

mina teckningar att döma så är det ett bord jag ska göra, och det verkar också ganska troligt att det 

ska finnas med någon slags hål. Jag liksom ser bordet i huvudet och försöker gå till snickeriet för att 

bygga för att det känns som att jag har en bild av det, men där tar det stopp. Jag kör fast där ett tag . 

  

 

Det blir inte bra. Det känns inte rätt. 

Hoppet mellan teckning och tidigare modeller till ett faktiskt bord är fortfarande för stort. Kanske har 

jag också gjort för många teckningar så att jag inte riktigt vet vilket bord jag egentligen försöker 

snickra. 

Jag behöver mer struktur, jag behöver klarhet i vad jag håller på med. För att få till ett riktigt bord 

utifrån mina tidigare modeller och 50 tecknade tänkbara skisser så väljer jag tre teckningar. 



 
 

Översätter dom till modell i skala 1:5. Det känns väldigt nödvändigt att övergå till denna mer 

förlåtande skala. Genast blev det nu mycket lättare igen att komma vidare.  

  

 

Jag valde dessa tre och dom blev transformerade till: 

 



 
 

 

 

 

Jag valde denna modell i mitten att bygga. Den kändes intressantast för mig då jag fann mest 

inspiration av att det där hålet mer kommer till sin rätt i större format. 

Jag insåg att det skulle underlätta mycket om jag återaktiverade tynande gamla Rhino-kunskaper så 

jag lärde mig använda programmet friktionsfritt igen. 



 
 

 

I Rhino experimenterade jag också och då kom det till två små hål också. 

Nu känns det som att jag äntligen kan bygga bordet, som blir ett litet bord att ha t ex brevid sängen. 



 
 

    

Min flickvän klagar alltid på att jag ställer glas för nära kanten på bord i allmänhet, därför kände jag 

att bordet vill ha ett hål högst upp för att skapa trygghet, där man kan sätta ner sitt glas eller flaska 

och man vet vart det finns, det går ej heller lika lätt att välta. Ett mindre hål i sidled där man kan 

lägga saker och man hittar dom lätt. Många plan där man kan stoppa i saker och ett stort hål i mitten 

där man kan stoppa in vad man vill, här en tröja. Jag tycker det blev en lagom mängd beslut att ta i 

snickeriet. Exempelvis så kan benen mellan bordsplanen inte se ut som ritningen i Rhino insåg jag, då 

det blev nästan lite likt en manual till en tvättmaskin som någon okänsligt ritat i samma program. 

Men när jag ställde benen/distanserna spretigt så blev känslan mer av att titta in i en skog och då 

blev helheten mycket mer levande. 



 
 

 

Det tog en del tid att göra bordet. Mest för att en del problem inte var helt lätta att lösa när det 

gällde att göra hålen i djupled/sidled. Svårigheten var att komma på hur man ska göra en limfog och 

samtidigt behålla den exakta kurvan så att planen tillsammans bildar dessa tomrums-cylindrar. Men 

jag är nöjd med resultatet, jag känner att det är besläktat och i kontakt med min process. Det har 

kommit ut från den. Hålen har funnit sin plats, vilket dom kanske inte gjorde i teckningarna då jag 

försökte mycket med hål i själva bordsskivorna. 

Men hur ska jag nu gå vidare? 

Jag känner nu att jag satt ett DNA för min familj och detta är första medlemmen. Om alla 

teckningarna och modellerna innan är miljontals spermier och ägg så är detta det första barnet.  

Samtidigt som jag byggt sängbordet har jag åter igen gjort parallellt gjort teckningar som 

anteckningar för hur jag känt att jag vill gå vidare med nästa steg, att efter bordet bygga en abstrakt 

sak i skala 1:1 sammanhanget. Jag har även efter bordet fortsatt med teckningar och någon 

kartongmodell samt en del modeller i Rhino.  

 



 
 

Här är dessa: 

 

 

 

 

 

 

 



En spretig snöfl inga som inramas av en osynlig kub som trimmar längden på stavarna. Tanken och 
frågetecknet är om man kommer känna kuben eller om det behövs mer stavar och isåfall även om det 
behövs fl er fl er riktningar på stavarna.



En låda med varannat exakt plan, där det i sängbordet är tomrum så fylls varannat plan med asymetris-
ka skivor. Kan skapa en intressant kontrast.

Här ville jag mixtra med det i sängbordet exakta avståndet mellan bordsskivorna. Vad händer om man 
låter olika avstånd löpa brevid varandra? Det blir lite som fysiken i ett skjutmått, där man vet att man är 
på rätt tiondels millimeter vid den siff ra där linjerna smälter ihop.



Här ville jag göra en modell där en cylinder-orm har krypit ur sängbordet.

Jag tycker det vore intressant att använda hålrummet i sängbordet för att bygga något där kuber kan 
saxa ihop med varandra. Det skulle kunna bilda en sådan här abstrakt skulptur. Det lustiga är att den 
kanske skulle vara mer funktionell än själva sängbordet, även fast jag inte strävat eft er det.



Jag gillar sättet man kan sammanfoga olika bitar med sängbordsformspråket. Skjuter man ihop “gång-
järnen” blir det massivt.

Här är kuber, men där hörnen är klippta, fast bara varannat plan i kuben. Det är ett intressant uttryck 
som uppstår för mig med sängbordet i minnet.











 
 

Jag tycker också om oväntade uttryck man finner intressanta i processen av att snickra en möbel. 

T ex 

 

 

Jag tycker om denna kontrast mellan ordning och oordning. 



 
 

   

   

   



 
 

 

Jag gillade speciellt detta. Träbitar med sin exakta plats blandat med kaos i mellanrummen. Här för 

att hålla ett exakt avstånd på 35 millimeter mellan planen i bordet. 

 

Efter detta började jag experimentera med en abstrakt modell inspirerad av detta med 

mellanrummen i bordet. Jag hade först en tanke om att man kan ”rita” med träklossar i mellanrum. 

  

Jag tyckte det var intressant men jag var mer nyfiken på att ha i mer klossar så att det blir en ojämn 

struktur i kontrast till den exakta ramkonstruktionen. Det är mer det jag ville undersöka så jag nöjer 

mig med att spara dessa i bildform.  

 

 

 



 
 

Efter en utökning blev det istället såhär: 

 

 

Resultatet limmas och jag går vidare. Eftersom processen ur ett berättande perspektiv har varit tätt 

sammanvävt med med processen ur ett praktiskt perspektiv så kommer jag nu att svänga över till det 

innan jag visar fortsättningen på den praktiska processen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Processen ur ett berättande perspektiv 

Jag har under hela min process haft metaforiska sidospår som ger mening till det jag gör. 

Jag tycker metaforiskt tänkande hjälper mig att förstå det jag gör och även kan det få andra att förstå 

vad jag menar eller vill berätta, det ger mig en överblick, ledtrådar, varningsklockor och 

sammanhang. Ibland kan det också vara till hjälp att förstå hur man ska fortsätta, genom att se hur 

det man ”metaforerar” med ter sig i ett större sammanhang än där man själv är för tillfället. Det kan 

ge en intuitiv känsla för om man är på rätt spår eller inte. 

Jag började examensarbetet med att tänka mig att sakerna jag skulle göra skulle vara som en puls. 

Ganska kraftigt inspirerat av att jag blev pappa förra året, så sitter bilderna där man får se 

”ultraljudsvideo” av sitt barn röra sig när det ligger i mammas mage som en kraftig upplevelse på 

näthinnan.  

  

Bilden till vänster är från första gången jag fick känslor för mitt barn och förstod att det verkligen är 

en människa som faktiskt redan finns. Allting var väldigt abstrakt när man får kärlek till någon man 

ännu inte vet hur den (personen) ens ser ut.  

Jag är fascinerad av det där att något lever vidare, trots stora förändringar, så är det ändå något som 

är samma och följer med på resan. Som när vi själva var små barn och hade helt andra tankar, helt 

annan förståelse och helt andra önskningar. Det finns ändå något som vandrat genom alla olika 

kroppar vi haft tills idag, trots att alla atomer i våra kroppar bytts ut många gånger så är det som att 

”jaget” följt med och upplevt förvandlingarna i hjärnan och i kroppen. Ett exempel är min son på 

bilderna ovan. Det känns som att han bytt kropp många gånger nu, i alla mellansteg mellan de två 

bilderna ovan men ändå som att hans kärna varit densamma. 

För mig känns det inte helt olikt hur man växer som inom vårat område, ibland kan man ju upptäcka 

släktskap med någon idé man hade för 5 år sen om man går tillbaka och tittar på vad man gjorde då. 



 
 

Det förändras men ändå inte. Saker verkar komma tillbaka som om dom varit på omlopp likt en 

planet i ett solsystem. Det kanske har hänt något nytt med planeten, men det är fortfarande samma 

planet. Det är som en konstnärlig personlighet som inte försvinner även om man kan bli t ex mer 

mogen i sina beslut och ändra sig på andra sätt. 

Jag valde därför att se min process som en puls. Ett EKG.  Något som syresätter en kropp, det håller 

ett system levande. En kropp byts ut och förändras men dess innersta jag finns alltid kvar som en 

resenär, så länge en puls slår och lungorna andas. Jag tänkte mig toppen och dalen i EKG:et som det 

gestaltas bildligt kunde representera en idé att göra sakerna växelvist (i mitt fall med abstrakt och 

konkret förhållningssätt) och hur det tar något levande vidare med sig framåt. 

Jag tänkte också att jag vill att min process ska vara som Transformers, tv-serien som gick på 80-talet 

när kabel-tv kom till staden jag bodde i. 

 

http://transformers.wikia.com/wiki/Energon_cube?file=G1-soundwave-s101-enrgoncontainer.jpg 

Robotarna i serien kunde förvandlas från människoliknande robotar till funktionella föremål för att 

lura människorna att tro att robotarna inte var där. Roboten på bilden kunde exempelvis förvandla 

sig till en kassettbandspelare för att kunna infiltrera människosamhället obemärkt i kritiska lägen. 

Den senare hälften av processen har jag dock mer och mer börjat känna att processen är som ett 

träd. Det är så jag tänker på den nu i slutskedet, det känns som en mer adekvat metafor åtminstone 

nu. För processens gång har fått mig mer och mer att känna att dom tidigare liknelserna är för linjära, 

åtminstone på slutet av processen. I slutet av en sån här process känns det inte lika självklart vilken 

idé som genererat vad när man har många idéer samtidigt. Det bildar nästan ett nät snarare än olika 

grenar att välja. 

 I stammen, början på trädets del ovan mark följer vi en rak väg uppåt och sen finns det ett fåtal val 

att göra om man vill följa trädets förgrening, det kan symbolisera processens första steg.  

http://transformers.wikia.com/wiki/Energon_cube?file=G1-soundwave-s101-enrgoncontainer.jpg


 
 

I trädtoppens ytterkanter är det dock ett myller av grenar som till och med korsar varandra och det 

är nästan så att man kan vandra runt trädet på bladen och grenarna tillsammans. Om man var väldigt 

liten och lätt, som en ekorre eller en liten fågel. Det kan då vara svårt att veta vilken gren man står 

på, men man vet i alla fall att det är trädet man rör sig på. 

      

Den vänstra bilden är hur jag tänker mig processen innan den blivit rik på tankematerial och 

erfareneter. Den högra är hur jag föreställer mig en process när den blivit rik och dess substans blir 

mer av en väv där man kan vandra friare p.g.a. det material man tillförskaffat sig. Det ger mig själv 

också en teori om varför jag kan bli riktigt snabb i slutet av en skolkurs och långsam i början. Dels är 

det ju pressen av en deadline, men jag tror definitivt att det också beror på att det är lättare att knyta 

samman länkar mellan tankespröten som gör att man kan röra sig snabbare i huvudet. 

Jag tänker mig också processen som ett träd i hela sättet den har sin plats i naturen. Med 

fotosyntesen. Ett träd behöver luft (med koldioxid), solljus och vatten för att tillverka sin mat som är 

socker. Solljuset bär energin som får de kemiska reaktionerna mellan vatten och luft att äga rum. 

Restprodukten som trädet släpper ifrån sig är syre. Tvärt om från oss och alla djur alltså då vi behöver 

syret men har koldioxid som restprodukt. Lite samma är det med en process, vår ansträngning som vi 

släpper ifrån oss blir processens näring. Och det den släpper ifrån sig blir våra nya idéer, som vi intar i 

våra medvetanden. 

Nu blev det många liknelse-tankar som också förklarar för mig själv varför jag känner att ett träd är 

en bättre liknelse än ett EKG eller transformers t ex. Från början tänkte jag mest på att ett träd har en 

del i luften och en del nere i jorden. Vi tar både från oss själva och sätter ihop det med intryck från 

omvärlden så att något nytt uppstår. Så tänkte jag först men det fanns mer där. 

Jag tror det är bra om man i det man gör kan hitta många liknelser, det liksom minskar risken för att 

man kommit på en metafor eller liknelse på ren tur för det kan säkert också finnas. Men har man 



 
 

flera så tror jag det mer talar för att det man gör i sin process är i kontakt med den kontext vi lever 

våra liv i.  

Det var en del om processens helhet men vad är det jag söker i dom enskilda delarna?  

Varför gav jag t ex upp att göra en möbel utifrån bara dom teckningarna jag hade?  

Jag inser nu att jag hade egentligen rent tekniskt visst hade kunnat göra en möbel utifrån den 

informationen jag hade i teckningarna. Men det som gjorde att jag körde fast och inte visste hur 

bordet skulle te sig utan att ta till fler hjälpmedel och övergångsmodeller var något annat. Jag ville 

inte tappa kontakten med att intuitivt följa min process. Det måste ha varit att jag inte kände att det 

var i kontakt med min intuitiva magkänsla att det här är rätt väg. 

Jag kände att jag nog skulle tappa bort mig själv i förhållande till min process och därför sa det stopp. 

Den är viktig för mig och speciellt i detta examensarbete. Att vara i kontakt med min process = min 

lust och motor tror jag. För egentligen hade det ju bara varit att fortsätta med den där perforerade 

bordsskivan och sätta ben på den. Men det är inte så jag vill göra, jag vill göra det som är i kontakt 

med ett koncept jag intuitivt känner har en framtid och inte är en återvändgränd. Ungefär på samma 

sätt som att folk inte går runt och ligger med varandra och skaffar barn hur som helst utan att först 

känna en intuitiv magkänsla om det man gör är rätt eller fel. Det skulle ju vara produktivt och säkert 

skapa många jättefina bebisar men det känns ju ändå fel på något sätt. 

Sängbordet är den färdiga möbel jag har i skrivandets stund. För mig är det mycket viktigt att lämna 

något till betraktaren och det tycker jag den fått nästan automatiskt genom att följa och utveckla 

dom idéer som kändes rätt att gå vidare med i tidigare steg i processen. Samt att processen är 

uppbyggd som den är har nog också påverkat bordet, med varannat tomrum och varannat massivt 

plan i sina våningar. Dock var jag tvungen att även i snickeriet frångå ritningen jag gjort i Rhino för att 

den skulle få den karaktär den har. I datorprogrammet hade jag satt ben väldigt rakt och det var som 

om en benen var rundstavar som gick från den översta bordskivan till golvet, igenom dom andra 

bordsskivorna. När jag provade att först sätta benen så i snickeriet så kändes hela möbeln allvarligt 

drabbad. Det kändes ungefär som om det rörde sig om en manual till en tvättmaskin som enkelt 

illustrerar maskinen. Men när jag ställde om benen så att det blev spretigt som i en skog så 

förändrades hur man läste in hela bordets alla delar. En stor skillnad av ett beslut som gjorde att jag 

blev nöjd med bordet istället för missnöjd. 

Ett exempel på när små detaljer är av stor vikt kan jag ta från min uppsatskurs och boken Blink – The 

power of thinking without thinking av Malcolm Gladwell. Samt för att visa exempel på att det jag 

skriver om intuition och omedveten tankeverksamhet (intuitiv magkänsla) har någon slags förankring 



 
 

till andra dokumenterade händelser. Det här exemplet är i alla fall från The Getty Museum i 

Kalifornien på 80-talet. Dom blev erbjudna att köpa en 2000 år gammal staty för 10 miljoner dollar. 

Det hängde för ”The Getty” på om statyn var äkta eller en nutida historieförfalskning. Museet fick 

låna statyn för inspektion och efter 14 månader av prover och analys kom man fram till att statyn var 

äkta, all datering och provtagning som kunde göras styrkte att det var en riktigt gammal staty och 

dom betalade för den. Men statyn hade ett stort problem - den kändes inte rätt. När man efter 

inköpet visade statyn för inflytelserika personer inom konstvärlden kom oönskade reaktioner. Efter 

två sekunders betraktande hade en betraktare fått upp ordet ”Fresh” i huvudet. Helt fel reaktion för 

en staty som ska vara 2000 år gammal. En annan hade omedelbart upplevt att det var en glasvägg 

mellan honom och statyn. Och en tredje kände en intuitivt motbjudande känsla. Den fjärde frågade 

direkt om dom hade betalt för den än? Och att hon var ledsen att få det bekräftat som svar. 

Det visade sig senare långsamt mer och mer att dom oberoende experterna hade helt rätt i sina 

omedelbara intryck. Statyn visade sig vara en skicklig förfalskning och att museets egna bedömare 

hade tyckt att den data som dom kunde samla in var så övertygande att dom lät sig förföras av det. 

Så vad är det som händer i hjärnan som gör att två sekunders omedveten tankeverksamhet kan 

överträffa 14 månaders analys utförd av ett stort museum? 

Gladwell förklarar att det handlar om något som heter ”thin slicing”. Han berättar också om en 

psykolog som med hjälp av denna teknik kunde förutspå om ett kärlekspar kommer att skilja sig 

eller inte med 90% säkerhet. Detta genom endast några minuter videofilm av att paret har en 

konversation med varandra. Tekniken går ut på att i motsats till att samla in gigantiska mängder 

information, istället hitta ytterst små mikro-känslor som går att upptäcka i små tunna fragment 

av filmen. Det handlar alltså inte om att samla stora mängder information, utom att om att hitta 

”key moments”. Vidare skriver han att det också var detta som hände på Getty museet. 

Jag tror att något liknande händer när man som inredningsarkitekt/formgivare bara känner att något 

är rätt. Sen om man vill kommunicera det till andra kanske man måste hitta en förklaring då 

magkänsla i vissa sammanhang inte räcker för att bli betrodd, men den kan vara överflödig för egen 

del ibland och ett slags kvitto att man är på rätt spår. 

Men det finns ju också exempel där det knappt är sant att man inte kan lita på sin intuition. 

Ett sådant jag gillar är The Monty Hall Problem. Problemet är att det en frågesport på tv den tävlande 

får välja mellan 3 lådor. I två av lådorna är priset en get, och den tredje lådan är priset en bil. Den 

tävlande får välja en låda. Programledaren som vet vad lådorna innehåller kommer nu att öppna en 



 
 

av lådorna som innehåller en get. Efter det frågar programledaren om den tävlande vill byta låda av 

de två som återstår. Frågan är då om man ökar sin chans att vinna bilen, genom att byta sitt val av 

låda mellan de två val som nu finns? 

Faktum är att man gör det även om allra flesta tänker att det måste vara 50/50, det är större chans 

att vinna bilen om man byter sitt val till den andra lådan. Jag hade svårt att smälta det eftersom att 

min intuition säger att om det finns två lådor att välja på så är chansen lika stor vilken man än väljer i 

den nya situationen. Men så är det inte, jag har provat själv på sidor på internet där man själv kan 

spela spelet eftersom att jag var tvungen att testa det för att tro det fullt ut.  

Det hjälper att tänka såhär, för att det inte ska bli så motsägelsefullt intuitivt. Säg att det var 100 

lådor med getter i 99 av dom, en av dom innehöll en bil. Du väljer en av lådorna och programledaren 

öppnar 98 av dom lådorna som innehåller en get. Nu återstår lådan du valt och den enda lådan som 

programledaren inte öppnade. Är det då fortfarande 50% chans att lådan du valde innehåller en bil? 

Här förstår jag, men ändå inte. Det är verkligen ”counter intuitive” för mig. Man kan prova själv här. T 

ex http://www.grand-illusions.com/simulator/montysim.htm 

Så där fick det intuitiva tänkandet sig en törn, i alla fall för mig som fick kämpa med att förstå 

förklaringen fullt ut och friktionsfritt acceptera det. Det gäller alltså att veta när det är användbart 

eller inte med intuitivt beslutsfattande. Men garanterat mer i alla fall om man sysslar med 

rumsgestaltning då skapandet av illusioner ofta också är en kvalitet här. Till skillnad från t ex inom 

matematik eller sannolikhetslära. Kanske har ”intuitiv magkänsla” inom vårt område oförtjänt låg 

status om vi kopierar den status det har rakt av från t ex naturvetenskapliga områden där det är 

absolut förbjudet av förståeliga skäl. 

För att återgå till att berätta vidare om processen så kan jag genom mina misstag också förstå något 

nytt. Jag tänker att det där med att jag körde fast också kan ge mig något av värde. T ex så tänker jag 

mig problematiken med denna översättning ungefär som när man tänker på någon man känner 

till. En person man kan se i huvudet, och uppleva sig ha en skarp bild av. Det är en skarp bild i 

huvudet, men om man ska försöka rita av den bilden från enbart minnet så blir det genast 

problem. Jag upptäcker att jag inte alls vet hur personen ser ut, jag känner hur personen ser ut 

på ett skarpt sätt, men jag vet faktiskt inte objektivt. 

Det är ungefär som att titta på stjärnbilden Karlavagnen från jorden, men om man åker dit med 

rymdfarkost för att titta närmare så kommer den ju försvinna och helt andra stjärnbilder 

kommer att uppstå från det nya perspektivet. 

http://www.grand-illusions.com/simulator/montysim.htm


 
 

Det handlar då om avstånd och perspektiv. 

Att börja nysta vad mina teckningar gestaltar översatt till verklighet kanske kan liknas vid hur 

polisen tar fram fantombilder baserade på vittnesmål. Dom börjar antagligen nysta på ett 

liknande sätt som dessa övergångsmodeller kunde föra mig till en verklig översättning av mina 

abstrakta tankar till verklighetens tre dimensioner.  

Jag tänker mig att det här nystandet kan vara ungefär som på konstskolan i Västerås där jag gick 

innan konstfack. Där stod vi alla runt en krokimodell och ritade eller målade varsitt perspektiv. 

När krokimodellen sedan har gått så finns en volym kvar som utgörs av allas bilder tillsammans. 

Hade jag enbart min teckning så skulle jag omöjligen kunna veta hur modellen ser ut från andra 

sidan. Kanske är det samma problem som var svårast i mitt examensarbete. Jag behövde fler 

perspektiv att titta på samma sak för att komma vidare. Jag hade redan min minnesbank från 

omvärlden och mina teckningar, men att börja göra modeller i skala 1:5 och även Rhino. Så känns det 

inte lika svårt att förstå hur möbeln ska snickras när jag gör dessa parallellt.  

Till skillnad från exemplet med krokimodellen så är det ingen möbel som står i mitten av rummet från 

början. Det måste uppstå genom att jobba från olika håll. Då skapas volym från alla sidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fortsättningen på den praktiska processen 

Efter den experimentella abstrakta strukturen känner jag mer och mer att processen är som ett träd. 

Som jag beskrev i föregående avsnitt hur grenarna blir mer och mer förfinade och fler, och att 

processen blir mer och mer som en väv istället för enkelriktad och tyngre. 

Jag fortsatte göra teckningar och kom nu ganska snabbt fram till denna, tack vare processens 

uppjobbade värme och energi med massor av tankar i huvudet kom idén snabbt, illusionsmässigt 

nästan gratis. 

 

Jag började skissa i Rhino hur det kan utvecklas till en konkret sak. 

 



 
 

 

 

 



 
 

Jag valde att gå vidare med den mittersta modellen i bilden med de tre Rhino-borden. För ett antal år 

sedan när vi hade formgivaren Matti Klenell i en kurs på Konstfacks kandidatprogram, sa han till mig  

något i stil med att om man lyckas få det att se bra ut i Rhino, så är chansen stor att det blir riktigt bra 

i verkligheten också. Jag återmindes detta nu och kände att det kommer nog att stämma. 

I snickeriet tog jag beslutet att jobba med björk, valnöt och furu. 

Då blev det såhär. 

 

 



 
 

 

 

Bordet har långa sköna cylinderhål som löper genom hela bordet på ca 90 cm i djupled. 

Man kan lätt stoppa in armarna och hålla handen med någon som för in sin arm på andra sidan, om 

man vill. Det går även att rulla tennisbollar igenom, stoppa in vinflaskor eller fantisera om att bordet 

är en stor insekt som när som helst kommer krypa iväg på sina 12 ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Efter detta var det dags att göra den sista saken, en sak med abstrakt förhållningssätt. Eftersom att 

ett mål var att i slutändan skapa en familj av byggda saker fick den sista saken bli en abstrakt 

familjemedlem för att knyta ihop arbetet. 

 

Den är något nytt, men samtidigt en ”genetisk” blandning av det kub-aktiga sängbordet och bordet 

med långa cylinderhål. Det kanske är som ett barn är i verkligheten. En individ som formats av två 

människors DNA, men som samtidigt är någonting unikt och med ett eget liv som skall komma och bli 

något helt eget och annorlunda än sina föräldrar. Rent praktiskt kan den fungera som en pall för barn 

där man kan ha förvaring under stolsitsen även om det inte varit meningen då saken är gjord med ett 

abstrakt förhållningssätt utan tanke på funktion. 

 

 

 

 

 



 
 

Vårutställningen 

 

 

Den utställda familjen tillsammans. 



 
 

 

 

 



 
 

 

Jag med min son som undersöker sängbordet.  



 
 

 

Även fast den lilla kuben är en abstrakt sak så ser jag mycket praktisk funktion i den här. Den kan användas som en pall med t ex 

napp/nappflaska/leksaks-förvaring under sitsen. 

 

Till utställningen valde jag att ta med det material som kändes estetiskt höra ihop som en familj av 

objekt. Ungefär som frukten man kan plocka från ett träd är det som smakar gott. Men denna frukt 

hade inte varit möjlig att skapa utan att först göra ha ett träd som producerar dessa saker. 

Jag tror det är denna process (trädet) man också känner närvaron av om man gillar sakerna jag 

ställde ut. Det är sådant jag tror genererar tankar hos betraktaren. Jag upplevde responsen som 

mycket positiv och många tyckte om det jag ställde ut. Extra roligt var att få stärkande ord från 

etablerade inredningsarkitekter/formgivare som Matti Klenell och Andreas Nobel som båda gav 

mycket positiv personlig feedback på mitt arbete, vilket var roligt. 

 

 

 

 

 



 
 

Eftertankar / slutord 

Vad är då mina tankar såhär i slutet av examensarbetet och efter utställningen? 

Under utställningen fick jag tid för eftertanke och återhämtning efter mycket intensiva veckor inför 

detta. Det kunde kännas lite svårt att förklara för människor som frågar, det blir korta samtal och 

svårt att berätta jättekort om något så spretigt, trassligt och stort som processen under mitt 

examensarbete har varit, fyllt av både lyckade och även misslyckade stunder. Det absolut vanligaste 

vad gäller feedback var att folk gillar borden, och tillägger att där kan man förvara vinflaskor. Det är 

kul att den tanken uppstår men fortfarande med positiv och glad attityd. För jag tänker att om jag 

hade strävat efter möbler med funktionen att förvara vinflaskor på bästa möjliga sätt, så är dessa 

möbler förskräckliga. Att folk dock fortfarande varit positivt inställda tror jag har att göra med att 

objekten med sitt formspråk genererar en inblick i en experimentell, lekfull och större 

bakomliggande process. Dom berättar om något, men det går inte riktigt att läsa, dock att ana och 

känna närvaron av. Jag tror detta inbjuder till att fantisera och känna själv, läsa in egna associationer. 

Och som mitt slutresultat kommer från en rad olika metaforiska sidospår så blir också reaktionerna 

olika utöver denna vanligaste reaktion med vinflaskorna. En klasskompis började sjunga ”spiderpig, 

spiderpig” som många minns från Simpsons-filmen som gick på bio för ett antal år sedan. Min 

snickerilärare Jonas tyckte det stora bordet kändes som en jätteinsekt och att den skulle krypa iväg. 

När jag visade bordet för en kompis så upptäckte vi snabbt att vi kunde hålla varandra i handen om vi 

stoppade in armarna samtidigt från varsin sida av bordet. I ett samtal med min andra snickerilärare 

Inger kom vi fram till att fötterna på den lilla kuben var som mjölktänderna på ett barn. Den har inte 

lika många fötter än eftersom att den är liten. 

Det bästa samtalet under utställningen var nog med min kompis Tone som kom förbi, som gick här 

förra året och inte hade sett något innan utställningen. Samtalet började med att jag förklarade att 

jag gjort bord med hål i, varpå jag uttryckte en viss frustration över hur svårt det är att prata jättekort 

med folk om något som man jobbat så länge med - och som är så mycket mer än bara det utställda 

slutresultatet. Det mynnade ut i att vi pratade länge om det, och det var som att jag själv då blev 

påmind om vad det är jag gjort. Även fast jag varit medveten om det tidigare så hade jag nästan 

glömt det nu under utställningen med alla korta samtal. Det slog mig att jag har brottats med 

problematiken hur man behåller magin i något som bara känns och ser rätt ut i ens inre. Hur har man 

det kvar, efter förvandlingen till något som ska fungera i verklighetens sammanhang. Världen där 

pengar är en besvärlig men trots allt viktig faktor, konstruktion och hållfasthet är faktorer och 

människor med andra tankar är också viktiga faktorer om man jobbar för andra. I mitt 

examensarbete har jag uppfunnit metaforen med konstskolan och krokimodellen. Det har gett mig 



 
 

en övertygelse att, för att få precision i en sådan översättning så måste man titta från flera perspektiv 

för att fånga en förståelse för hur det ska översättas. Jag har hittat en rotation som fungerar för mig. 

Man måste också se till (och våga tro på), att det man förlorar i en översättning ersätts av någon 

annan form av kvalitet. Så är det ju också när man målar/tecknar efter levande modell. När kameran 

uppfanns utropade man att måleriet var dött, vilket naturligtvis var ett uttalande som hade sina 

brister, och anledningen till det kan jag även se här. I måleriet av levande modell får den fotografiska 

och kartläggande realismen lida, men i gengäld kan konstnärens inblandning förstärka hur denne ser 

verkligheten och förmedla den till en betraktare på ett intressant sätt. En annan form av realism 

träder fram. Konstnärens inre verklighetsuppfattning och tankar följer med in i målningen och hur 

denne uppfattar verkligheten med sina ögon och sin hjärna. Detta är något ett fotografi inte 

automatiskt innehåller, trots sin överlägsna precision i kartläggningen av hur de fysiska avstånden 

och skuggorna rent objektivt hänger ihop. Många målningar kommer åt något annat av verklighetens 

värden. Givetvis kan man göra fotografi-konst också men det är inte det jag menar här, utan 

föreställningen om att ett fotografi automatiskt berättar. 

 ->  

Minuterna innan jag tog bilden till höger var för mig förmodligen examensarbetets höjdpunkt. 

Konstruktionen höll knappt ihop när jag testade att sätta på dom olimmade benen i det halvfärdiga 

bordet. Men det var ögonblicket när jag såg och blev uppfylld av en mycket glad känsla. Jag såg och 

kände att det här blir en bra översättning och mer än så, en utveckling till något bättre fast på nya 

sätt. Några saker har försvunnit, men andra har kommit till i transformeringen. T ex furubenen som 

har ränder som påminner mig om pälsen på en tiger, på ett vackert sätt. Det gjorde också mycket att 

få känna volymen och tomrummen som känns mer i det verkliga sammanhanget. 

Detta var som något slags ögonblick från att vara rädd att misslyckas, till att känna att jag lyckades. 

Det tippade över till det. Jag kan också dela med mig att en bit in i byggandet av bordet så tyckte jag 

att det såg illa ut, och till det kom strul. Bordet slog sig eftersom att det var en så massiv 

konstruktion. Jag hade gjort misstaget att inte låta det få luft från både undersida och ovansida. I den 



 
 

stunden kände jag mig väldigt uppgiven. Men det gick att lösa ganska bra genom att vända bordet ca 

ett dygn. Det var också en frustration att göra allt väldigt noggrant, och sen när man limmar ihop en 

så stor konstruktion så var det där pillandet helt överflödigt, vilket också leder till uppgivenhet. Det 

jag dock har lärt mig är att när slutresultatet blev som det blev nu. Så läser man bort de skavanker jag 

oroade mig för i snickeriet. 

Det är som att hjärnan hos betraktaren väljer väg eller inställning när denne tittar på ett objekt. 

Skavanker som jag trodde skulle förstöra, syns inte ens eftersom betraktarna antagligen tenderat att 

se vad dom tror att dom ser. Detta var jag orolig för innan bordet såg ut som på bilden ovan till 

höger. Efter den bilden var det som att skavankerna smälte bort, inte ens jag såg dom längre. Det är 

som att helheten tar över. Det var en betydelsefull insikt för mig. 

Jag skulle nog jämföra det med ungefär som när en skrivare börjar få slut på bläck, så kan vissa 

avsnitt bli lite mindre ifyllda. Men om texten redan har gripit tag om en, så glömmer man bort det 

och berättelsen är lika bra ändå så länge den går att läsa, även om den som skrev ut säkert blev 

upprörd i den stunden. Så tror jag det är med rumsliga saker också. Man kan läsa bort små fel om 

andra kvaliteter tar över. 

Vad gäller min metod att pendla mellan ett abstrakt och konkret förhållningssätt har det varit ett bra 

sätt att jobba upp en process på. Det har gett mig en bra rotation på hur jag förhåller mig och låtit 

mig utveckla sätt och metoder att jobba på som formgivare och inredningsarkitekt i framtiden. Det är 

också ett sätt att förflytta sig framåt, ungefär som magnetiska tåg som förlyttas så genom att pendla 

mellan ström av och på, så börjar det tungrodda tåget röra sig framåt. Jag känner att det varit mer 

betydelsefullt ur denna synpunkt än hur vida sakerna blev abstrakt eller konkret ”färgade” av 

förhållningssätt. Det viktigaste för mig har varit att lära känna hur jag ska göra, och kunna tala för, att 

behålla min själ eller essensen i tankar och fantasier som ska träda in i verklighetens rum, vare sig det 

är produkter som ska säljas eller t ex en lekplats som ska byggas. Jag hoppas att vad jag än kommer 

jobba med, ha byggt ett så gott skydd jag kan. Ett skydd mot att de finaste idéerna jag kommer få i 

framtiden blir reducerade, istället för transformerade. 

 

 

 

 

 


