
1

ÄTA HÄR 

SOVA DÄR 

LISA WESTERGREN
KANDIDATEXAMEN 
INREDNINGSARKITEKTUR 
OCH MÖBELDESIGN
KONSTFACK, 2014



1

SAMMANFATTNING

Äta här, sova där, promenera här, åka bil där – arkitekturen är 
ständigt en manual att förhålla sig till. Vad händer om jag bara 
vrider på min bild av verkligheten en aning; tittar från ett nytt 
perspektiv? Jag blandar slump med intuition och kunskaper från 
egna rumsliga erfarenheter. Genom att sätta upp tydliga regler 
för hur jag arbetar med slumpen som verktyg tvingas jag i en viss 
utsträckning lämna aspekter som funktion och rationalitet i det 
skapande stadiet. Resultatet blir rum som ibland är funktionella 
och ibland irrationella. Det är inte förutbestämt hur man ska 
förhålla sig till rummen, hur man ska bete sig eller vad man ska 
göra. Vad uppstår när arkitekturen befinner sig i gränslandet 
mellan det konkreta och det abstrakta, mellan arkitektoniska 
former och proportioner som vi känner igen med våra kroppar 
(golv, tak, dörr, fönster) och former som vi inte relaterar till lika 
tydligt? Jag utgår ifrån det jag ser, analyserar arkitekturen 
inifrån rummen jag lever i, jag abstraherar, jag vrider och vänder, 
lägger lager på lager. Kan det ge mig något nytt, något mer, 
något annat? 
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INLEDNING

I en värld där allting effektiviseras och går snabbare och snabbare 
vill jag stanna upp och bryta mig fri. “Äta här sova där” handlar i 
första hand om vikten av att medvetandegöra de metoder och 
processer som man som arkitekt använder sig av i skapandet av 
arkitektur. Att förstå hur dessa metoder hänger ihop med det 
som i förlängningen blir till byggnader, rum och levnadsmiljöer; 
att förstå att metoderna påverkar hur arkitekturen ser ut och för 
vem den byggs. Projektet tar avstamp i den text som går under 
rubriken Bakgrund. En text som kan ses som ett debattinlägg, 
en kritik av en arkitekturtradition eller helt enkelt en formulering 
av ett problem. En formulering av något som jag uppfattar som 
ett problem. Med det som utgångspunkt tar sedan projektet 
språng. “Äta här sova där” är ett försök till att utmana mig 
själv till att uppmärksamma och göra annorlunda. Det är en 
konstnärlig utforskning av en existerande miljö. En medveten 
lek för att ta fram nya former och rum, att släppa kontrollen och 
sedan ta den tillbaka. 
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OM ARKITEKTUR

“Det är ett misstag att man skulle kunna 
möta livet och föra det till högre värden utan 
konstnärlig tolkning av bostadsproblemen. 
Ritande, mätande, ren teknik och statistik 
kan man bara stödja sig på, de skapar intet 
genom att bara arbetas och rådbråkas hit och 
dit. Konsten är den enda väg som leder till 
att anpassa husen till människan eftersom 
den är den enda vägen att tolka livet i dess 
rikedom utan gränser.”

Så skriver professorn i Arkitekturteori och 
Arkitekturhistoria vid Chalmers tekniska 
högskola, Elias Cornell redan 1967 i en text 
som riktar kritik mot miljonprogrammets 
bostadsbyggen. När jag läser detta sitter jag 
i mitt fyrkantiga vardagsrum i min fyrkantiga 
lägenhet i mitt fyrkantiga lamellhus i 
närförorten Årsta i Stockholm. Som blivande 
inredningsarkitekt arbetar jag med rummet 
i första hand, rummet som upplevelse och 
funktion och rummet i förhållande till den 
mänskliga kroppen. Som utgångspunkt har 
jag föreställningen om att arkitekturen är 
något som starkt påverkar människan både 
fysiskt och känslomässigt. Arkitekturen 
hjälper oss att leva våra liv, den skapas 
efter våra behov och efter vad vi tror är 
våra behov. Eftersom arkitekturen planeras 
utifrån just en förförståelse för hur vi tror 
oss vilja leva så blir den ett incitament för 
hur vi också bör leva och i förlängningen 
också styrande för hur vi faktiskt lever; både 
i fråga om hur vi rör våra kroppar och hur 
vi tänker våra tankar. Så när jag nu sitter 
här i mitt fyrkantiga rum i min fyrkantiga 
bostad kan jag inte annat än förundras över 
människans sätt att strukturera sin livsmiljö. 
Det är inte just det fyrkantiga som i första 
hand förbryllar mig, utan det maskinella. Jag 
tror nämligen inte att blotta förekomsten 
av byggnader och rum räcker som naturlig 
miljö för människan. Hur har vi kunnat 
låta arkitekturens språk bli så enformigt 

maskinellt, och det särskilt när det kommer 
till våra närmsta miljöer? Jag ställer mig 
frågan, likt Farshid Moussavi i boken The 
Function of Form, är arkitekturen en form av 
förmedlare (ett instrument för kultur, kritik, 
etc.) och en produkt av kulturen, eller är den 
en producent av kultur?

Då och då väljer vi människor dock att 
avvika från den planerade banan, vi kanske 
använder ett rum på ett annat sätt än vad 
som föreskrivits i planritningen eller väljer 
att gena över ett fält med annars anlagda 
gångvägar. En del skulle nog påstå att dessa 
avvikelser grundar sig i dålig arkitektur 
eller i dålig planering och det kanske 
stämmer, men jag tror också att det ligger 
någonting annat bakom. Som behovet av 
att inte alltid bli tillsagd hur man ska röra 
sig eller vad man ska göra, behovet av att 
få utforska och upptäcka. När det kommer 
till husens insida upplever jag det som 
att arkitekturen alltför ofta endast skapas 
utifrån förutbestämda, praktiska funktioner 
där allt som inte inbegrips av något direkt 
mätbart rationaliseras bort. Det finns helt 
enkelt inte plats för några mellanrum, 
utan varje rum har ett namn och en tydlig 
funktion och bra arkitektur har reduceras till 
en krympningskonst snarare än en konstnärlig 
gestaltning i någon annan bemärkelse. 
Rummens tänkta funktioner går dessutom 
lätt att plocka in som block i AutoCad; vips 
så har man planerat in en soffgrupp och ett 
sovrum med en dubbelsäng (som om alla 
människor lever i par och tittar på TV). Det 
går förstås snabbare att rita och planera på 
det sättet, men det gör både arkitekturen 
liksom arkitektens roll alltmer mekanisk. 

Jag upplever det också som att det finns en 
hierarki inom arkitekturen mellan utsidan 
och insidan. I uppförandet av ett nytt hus så 
anlitas man som inredningsarkitekt oftast 
allra sist i byggnadsprocessen. Först görs 

en översiktsplan, sedan en detaljplan, 
sedan bestäms husets yttre utseende, dess 
byggnadsätt och innehåll. Kvar att arbeta 
med för oss inredningsarkitekter, som 
alltså ska föreställa specialister på rummet 
och kroppens förhållande till det, är oftast 
ett skal av lådor i olika storlekar – lådor 
i plan och lådor staplade på varandra. 
Särskilt tydligt är detta när det kommer 
till bostäder. Och när arkitektur diskuteras 
i den allmänna debatten är det oftast 
byggnadens utseende (dess yttre form) som 
engagerar eller i många fall även provocerar. 
Det är sällan det faktum att de flesta nya 
lägenheter som byggs har en takhöjd på 
2.7 m och vilka eventuella konsekvenser 
det har på de människor som ska komma 
att spendera större delen sina liv där. Om 
man bildgooglar själva ordet “Arkitektur” så 
kommer den första bilden tagen inifrån en 
byggnad på plats nummer trettio. 

”När arkitekturen studeras utifrån det 
visuella, när arkitekturen studeras som bild, 
beaktas inte det faktum att vi befinner oss 
i mellanrummet mellan det byggda och 
att vi där upplever arkitekturen med hela 
kroppen.”, skriver Inger Bergström i boken 
Rummet och människans rörelser. 

Jag tror att dagens fokus på arkitektur som 
idé, yttre form och bild, i kombination med 
samtidens effektiviseringshets och krav på 
ekonomiskt lönsamma produkter, innebär 
en stor förlust i uppmärksamheten på 
arkitekturens innehåll och inre differentiering. 
Genom arbetsprocessens struktur (där 
insidan hamnar längst ner i hierarkin) 
försummas arkitekturens verkliga potential 
i att verka för människans aktiviteter, behov 
och känsloliv, och – som den konstart den 
trots allt är – dess möjlighet att utveckla och 
utmana vårt sätt att tänka och leva.
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OM BOSTADEN

“Vet du om att träden inte blommar här 
utan förtvinar i sina konstgjorda fyrkanter 
av näringslös jord, stödda mot en tanig 
pinne, fastsurrad med en ståltråd som 
skär sig längre och längre inåt barken för 
varje år. Och vet du om att vår port blev 
sönderslagen i går. Att det alltid luktar kiss 
i hissen. Stinker det i din hiss också? Vet du 
om att himlen skär sig på husen här? Och vet 
du om att Stensby finns över hela Europa. 
Jag har sett det på bild, tjusiga ställen som 
Rom och Paris; det ser likadant ut.”

Ur boken Var det bra så? (Lena Andersson, 1999)

Projektet “Äta här sova där” startar i min 
egen lägenhet, min nuvarande lägenhet. 
Anledningen till att jag har valt att utgå ifrån 
bostaden som arkitektur är för att jag tycker 
den är intressant ur så många aspekter. 
Under min uppväxt i Tullinge i södra 
Botkyrka minns jag hur starkt jag redan då 
förknippade bostaden med en identitet. 
De flesta vänner jag hade när jag växte upp 
bodde i radhus och jag trodde att om bara 
min familj också skulle bo i ett radhus så 
skulle vi vara så mycket mer normala. Att vi 

då skulle ha det mer städat hemma och att 
vi skulle börja äta middag klockan fem som 
alla normala familjer gjorde. Jag minns också 
senare i tonåren. Miljöer jag vistades i likt 
den Lena Andersson beskriver i boken Var 
det bra så?. Fester och kompisar som bodde 
i lägenheter i miljonprogramsområden i 
norra Botkyrka. De tuffaste i Tullinge på den 
tiden bodde också i lägenheter. I de höga, 
ganska slitna husen uppe på Tullingeberg. 
Bostadsarkitektur är den arkitektur som 
för mig tydligast handlar om både klass och 
identitet. För vissa människor i samhället 
är bostaden valbar, medan den för många 
ur en ekonomisk synvinkel inte är det på 
samma sätt. Ofta när jag går till jobbet (jag 
jobbar extra i en butik på Banérgatan på 
Östermalm) tittar jag in i trappuppgångarna 
på de hus från slutet av 1800-talet som 
ligger där. Trappuppgångarna är i det 
närmaste spektakulära, så omsorgsfullt 
utsmyckade att det är häpnadsväckande. 
Jag undrar hur man känner sig när man bor 
där, kliver in i sin hundrakvadratslägenhet 
på Strandvägen och bara: ”ja, här bor jag!” 
Förmodligen känner man sig annorlunda 
än om man hade klivit in i en etta i ett 
punkthus i Alby, eller för den delen i en tvåa 

Klarakvarteren, 1954

Hammarby Sjöstad 

i ett lamellhus i Årsta. Om det bara fanns en 
tiondel av den omsorgen i min trappuppgång 
så skulle jag vara glad. Men det gör det inte. 
Problemet är att jag tittar på mitt hus och 
ser inget annat än en förvaring av människor. 
Likadana lådor för likadana liv. 

Att kritisera miljonprogrammet är inget 
nytt, ändå verkar det som att det behövs 
mer än någonsin. Det största problemet 
med miljonprogrammet är enligt mig 
att det byggdes så fort, så mekaniskt, 
att det helt enkelt saknade omsorg (och 
konsekvensanalys). Levnadsmiljöerna 
saknar mänskligt inkännande och en tro 
på arkitekturen som något mer än en 
funktion, mer än en förvaring. Jag ser 
miljonprogrammet under 60- och 70-talet 
som kulmen på en ”uppifrån-arkitektur”, 
men problematiken är fortfarande högst 
aktuell; det har faktiskt inte hänt så mycket 
sedan dess. Och som utvecklingen ter sig så 
går processerna för att skapa arkitektur bara 
snabbare och snabbare. Sverige är idag ett 
av världens mest standardiserade länder, 
vi bygger likadana lådor överallt. När det 
kommer till andra typer av arkitektur vågar 
vi ibland ut svängarna, men när det gäller 

bostäder sträcker vi oss bara så långt som till 
att ändra lite på fasaderna. Det är som om vi 
förlitar oss på att det blir bra arkitektur bara 
vi följer Svensk Standard. 

Ett nutida exempel på där bostäder till stor 
del har konstruerats uppifrån, planerats 
uppifrån, är Hammarby Sjöstad i Stockholm. 
Resultatet blir ett i min mening ganska 
kargt, stelt och väldigt homogent område. 
Homogent både invändigt och utvändigt, 
socialt och ekonomiskt. 

Av någon anledning för mig tankarna på hur 
vi bygger bostadsarkitektur till barns lek med 
lego och Den store Arkitekten som pekar 
med hela handen. Jag tror inte att så många 
av modernismens arkitekter (eller dagens 
arkitekter heller för den delen) lekte med  
dockskåp när de var små, men att de kanske 
borde ha gjort det. 

Äta här, sova där? Ja. Är det allt?
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Genom att försöka hitta nya praktiska metoder vill jag bryta 
upp det konventionella sättet att både skapa, men också 
betrakta och diskutera arkitektur på. Arbetet är i första hand 
en konstnärlig undersökning där jag utifrån en given miljö leker 
med de existerande formerna för att försöka tänja, bryta upp 
och provocera fram ett nytt innehåll med nya arkitektoniska 
möjligheter. 

METOD

Arbetet är tänkt som en rumslig utforskning vilken genom olika 
transformationer vidare ska resultera i en eller flera rumsliga 
gestaltningar. Jag kommer i mitt arbete till en början utgå från 
att titta på min egen livsmiljö, i första hand min egen lägenhet. 
Jag kommer att ha som metod att arbeta med framförallt 
modeller, men också skisser, fotografier, texter och ritningar.
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GENOMFÖRANDE
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DEL 1: UNDERSÖKANDE AV LÄGENHET

Jag börjar i min egen lägenhet. Jag mäter 
rummen och väggarna; gör en enkel ritning. 
Huset är uppfört 1960 och lägenheten har 
en klassisk planlösning, det är en 2:a med 
2,5 m i takhöjd. Jag tror att de flesta i Sverige 
någon gång har befunnit sig i en sådan 
lägenhet och att tusentals rent av bor i en 
likadan. Lägenheten har en centralt placerad 
hall varifrån alla andra rum (sovrum, kök, 
badrum och vardagsrum) utgår. 

Jag ritar även upp lägenheten i 
3d-programmet Rhino, vilket möjliggör att 
jag kan skriva ut lägenheten i en 3d-printer. 
Jag skriver ut lägenheten i lite olika storlekar.  
För att kunna se in i lägenheten på ett sätt 
som mest liknar det sätt som man upplever 
lägenheten i verkligheten väljer jag att ta bort 
golvet och behålla taket. Jag vill på så sätt 
undvika att man tittar på modellen uppifrån. 
På fotografierna till höger är modellerna alltså 
upp och ner. 
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LÄGENHETEN SOM MONOLIT

När jag har de utskrivna modellerna klara bygger jag också en 
modell av tomrummet i lägenheten i svart mdf. I den inverterade 
versionen av min lägenhet blir tomrummet till massa. 
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RUMMEN GENOM KAMERAN

Jag fortsätter med mina printade modeller och går in i 
lägenheten med hjälp av kameran. Jag fotar och leker med olika 
ljus, vinklar och stämningar. Jag fascineras av hur vissa former, 
mått och proportioner direkt appellerar till kroppen oavsett 
vilken skala vi ser dem i. Trots att det är en omöblerad, avskalad 
och abstraherad version av min lägenhet som jag tittar in i 
läser mina ögon och min hjärna ändå av dessa enkla former 
blixtsnabbt; den kategoriserar, förstår och sätter formerna i 
relation till den egna kroppen.

20
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DEL 2: TRANSFORMATON 1 
– SUPERIMPOSITION

Steg: verklighet – ritning – 3d-modell – 
fotografi – photoshop

Jag lägger in fotografierna i datorn och testar mig fram. 
Jag leker med färger och lager. När jag vrider och lägger 
flera halvtransparenta lager av samma bild på varandra 
löses rummen bitvis upp och övergår i nya former och 
rumsligheter. 
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TRANSFORMATON 2
– KALEJDOSKOP

Steg: verklighet – ritning – målning – modell

I min andra transformation går jag tillbaka till den ursprungliga 
uppmätningsritningen (planen) som jag gjorde av min lägenhet. 
Jag leker med formen och provar att överlappa och vrida den. 
Jag blandar känsla med olika regler som jag själv sätter upp. 
Jag tycker att metoden att använda både regler (till exempel 
att vrida varje plan i jämna steg runt ett varv) i kombination 
med känsla (till exempel att flytta runt planerna fritt efter att 
de roterats) fungerar bra. Reglerna tvingar mig att testa olika 
saker, de tvingar mig att släppa in ett visst mått av slump vilket i 
sin tur får mig att se saker som jag kanske annars inte hade sett. 
Med hjälp av känslan (som grundar sig i en typ av erfarenhet, 
kunskap; i det här fallet en känsla av att vilja förändra rummen 
precis tillräckligt mycket) kan jag återta kontrollen av det som 
slumpen lämnar efter sig. 

Jag gör en ny plan genom att måla tre stycken lägenhetsplaner 
i olika färger som jag roterar och placerar på varandra. 
Denna duplicering, överlappning och vridning förändrar den 
ursprungliga planen av lägenheten markant, samtidigt som allt 
i den nya planen på sätt och vis är hämtat ur den gamla. Jag går 
vidare i processen genom att försöka bygga en modell.
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Jag börjar bygga delar av modellen utifrån den nya planen. Jag 
bestämmer att jag måste följa planens linjer men att jag kan 
vara fri i min tolkning av vad exakt det är som linjerna visar. 
Då jag inte har någon elevation att tillgå är höjden än så länge 
upp till mig att avgöra. Samtidigt så är anledningen till att jag 
har den verkliga lägenheten som utgångspunkt just att inte 
helt förlora de mått och proportioner som vi av erfarenhet lätt 
relaterar till. Jag vill att rummen ska innehålla ett visst mått 
av abstraktion samtidigt som jag inte vill tappa rummens och 
formernas relation till kroppen. 

Jag leker lite med nivåskillnader och vad linjerna i planen skulle 
kunna föreställa. Jag inser dock snart att jag har börjat arbeta 
mycket uppifrån. Det är som att planen i sig uppmuntrar till 
det. Jag bestämmer mig för att lägga på ett tak på ett rum och 
jag upptäcker att det tvingar mig till att betrakta det jag gör ur 
ett annat perspektiv. Att jag bygger rummen i olika delar inser 
jag också vara till en stor fördel. Det gör att jag kan få tillträde 
till alla rum genom att plocka isär modellen om jag behöver.
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TRANSFORMATON 3
– MODUL

Steg: verklighet – ritning – 
3d-modell – fotografi – målning – 
modell – rumslig gestaltning

Jag använder mig av fotografierna tagna 
inuti den printade modellen av lägenheten 
men övergår till måleri. Jag reducerar 
rummets former till dess beståndsdelar i en 
tvådimensionell bild; fält av ljus och mörker. 
Jag målar bilden först en gång i turkos, sedan 
en gång till fast upp och ner i gult. Till sist 
vrider jag ett kvarts varv och målar bilden en 
tredje gång i blått. Metoden har jag använt 
mig av förut i grafiska tryck (då genom att 
trycka samma plåt flera gånger på varandra), 
men aldrig på det här sättet förut i måleri. 
Jag upplever det som att upprepningen av 
rummets former, likt en mönsterrapport, 
ytterligare förstärker grundformerna. Det 
djup som finns i fotografiet i och med att 
man ser igenom flera rum samtidigt, blir i 
målningen ännu djupare. Det kantiga ännu 
kantigare. Jag fascineras också av de “nya” 
rum som uppstår i bilden och försöker läsa av 
hur de olika planen och formerna relaterar 
till varandra. Vilka rumsligheter som ligger 
i förgunden, i mitten och i bakgrunden. Jag 
väljer att undersöka detta vidare genom 
bygga en modell.
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Jag använder mig av målningen som om den vore en vy 
framifrån. Jag bygger en vinklad ram för att rikta blicken och 
börjar sedan att bygga rummen steg för steg. I byggandet 
måste jag ständigt ta beslut och arbeta med de ramar som 
målningen ger mig. Samtidigt finns också plats för olika 
tolkningar och omtolkningar av de ytor som finns i bilden. Så 
länge bilden av rummet stämmer med perspektivet så tillåter 
jag mig själv att vara fri i det tredimensionella. 



3332



3534

Det kanske roligaste med byggandet av modellen är att jag 
(trots att det är jag själv som bygger) ändå hela tiden förvånas 
över det som blir. Jag planerar noggrant från en vinkel medan 
resten lite lever sitt eget liv. 
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När jag målar modellen utgår jag ifrån färgsättningen i 
akvarellen men använder mig istället av konstnärsoljefärger. För 
att komma åt akvarellens övertonande egenskaper och få den 
effekt jag är ute efter så laserar jag ytorna i tunna lager. Genom 
att måla flera lager med olika färg på varandra ger jag också 
färgerna ett djup, de studsar inte på ytan, och upplevs därför 
som mindre skrikiga. Eftersom rummen är väldigt färgstarka 
blir metoden för att måla väggarna viktig. Precisionen i linjerna 
liksom arbetet med balans och kontrast i färgerna blir direkt 
avgörande. 
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RESULTAT
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Resultatet består av ett antal fotografier. Likt en rundvisning 
av de rum jag skapat eller de rum som uppstod. Vissa av 
fotografierna visar endast interiörer, medan andra också har 
befolkats.  



4342



4544



4746



4948



5150



5352



5554



5756



5958



6160



6362



6564



6766



6968



70 71



7372



174

UTSTÄLLNING
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KONSTFACKS VÅRUTSTÄLLNING 15/5 – 25/5 2014

I utställningen var min ambition att arbeta med olika skikt. 
Med skikt menar jag olika grader av tid, deltagande och 
intresse för projektet utifrån en okänd betraktares synvinkel. 
Jag ställde ut följande: min målade modell, ett stort vägghängt 
fotografi (1480x1150 mm) , tio stycken mindre fotografier 
(594x420 mm) också de upphängda på väggen, en modell av 
luften i min lägenhet i skala 1:100 (monoliten) och slutligen 
tre stycken olika häften placerade på en bänk/ett podium 
tillsammans med vykort och visitkort. Jag ville att det direkta, 
visuella uttrycket vilket representerades av fotografierna och 
den tillhörande modellen skulle vara tydligt. Att man som 
betraktare skulle kunna få ett starkt intryck genom att bara titta 
och leva sig in i mina rum. Den stora svarta monoliten kallar jag 
för processmodellen och den tog jag med för att visualisera och 
ge betraktaren en antydan om undersökningarna och arbetet 
bakom de rum som blev. Då monoliten så markant skiljer sig 
från den andra modellen uppmanar den till en viss grad av 
förvirring, vilket lite var meningen. För att förstå hur modellerna 
hänger samman med varandra måste man därför gå till häftena 
och läsa eller åtminstone bläddra i dem. Jag gjorde tre olika 
häften med titlarna Bakgrund, Process och Bilder. Genom att 
ha olika häften för olika delar ville jag erbjuda betraktarna en 
möjlighet att fördjupa sig i projektet utifrån det som var och en 
intresserade sig för mest. Jag valde att göra podiet/bänken som 
jag placerade häftena på i mdf (likt de båda modellerna) för att 
materialmässigt knyta ihop utställningen. 
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DISKUSSION OCH SLUTORD

Jag skriver i inledningen till mitt arbete att projektet “Äta 
här sova där” främst handlar om att uppmärksamma och 
medvetandegöra hur de metoder man använder sig av 
i skapandet av arkitektur också får konsekvenser för 
arkitekturen. Att metoderna påverkar hur arkitekturen ser 
ut och för vem den byggs. Genom arbetsprocessens gång 
har också en egen rumsgestaltning vuxit fram där jag för att 
poängtera detta har låtit de metoder jag själv använt mig av 
tydligt diktera förutsättningarna för arkitekturen och rummens 
utformning. Metoderna har haft en central roll genom hela 
projektet, och genom att analysera och förstå dem tycker jag 
mig ha fått en tydligare bild av min egen gestaltningsprocess. 
De metoder jag också funnit under arbetets gång, mina 
metoder, har jag på så sätt kunnat utveckla för att komma åt 
den typ av arkitektur som jag själv är intresserad av. För “Äta 
här sova där” har parallellt hela tiden handlat om ett sökande 
efter något, ett sökande efter rumsligheter som både funnits 
bortom mig själv och inom mig själv. Rumsligheter som jag 
finner spännande och fascinerande.

I de rum som slutligen kom att bli min gestaltning finns spår 
av både min intention och min process, men på frågan om vad 
de föreställer eller vad de ska användas till har jag inget svar. 
Rummen är således ingenting och allting på en och samma gång 
och någonstans också i den paradoxen ligger hela projektets 
både svaghet och styrka. Rummen är ingenting mer än vad 
de är, resultatet av en medveten lek med former, färger och 
proportioner. De är irrationella – men de är också fria. Fria att 
undra över, fria att förhålla sig till och fria att utforska.
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