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SAMMANFATTNING:

Jag vill med mitt examensarbete skapa respekt för det avvikande. 

Jag har utvecklat en process med intellektuell utgångspunkt i en begreppsvärld långt från möbler, i detta fall Darwins 
utvecklingslära om arternas uppkomst. Det har varit viktigt för mig att anta ett konstnärligt förhållningssätt, att ge mig in i 
någonting utan att veta vart det ska leda och att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för en kreativ process. Jag har genom naturstudier, skisser, och fria associationer sökt mig fram till mina 
möbelförslag. 

Som kommunikationsmedel har jag använt mig av skissmaterial. Min ambition har varit att ta med andra parter som hantverkare 
med olika kompetenser och kunskaper in i framtagningsprocessen. 

Ambitionen är att skapa en mer sympatisk värld genom att förtydliga och skapa respekt för det annorlunda och avvikande. Låta 
objekten ta form och ett möjligen eget liv. Låta handen vara med och dra ner tempot på vår samtids överproduktion.

Slutresultatet utgörs av en ”familj” möbler, var och en tillkommen på dess egna vilkor. Med respekt för det annorlunda och 
avikande, men ändå kommunicerande med varandra.

ABSTRACT:

About “evolution” Creative processes based on a concept.
I wish my final project to be a contribution in my efforts to bring about respect for the deviant.

I have developed a process with intellectual departure in a conceptual world far away from furniture, in this case, Darwin’s 
theories on evolution. It has been important for me to adopt a creative approach, to give myself the freedom to indulge in a topic 
without knowing where it would lead. Create the best possible conditions for a creative process. I have through nature studies, 
sketches, and free associations developed my furniture suggestions.

As a means of communication, I have used sketches, drawings and dialog. My aim has been to include other actors, in this case 
artisans, with various expertise and knowledge into the development process.

The ambition is to create a more sympathetic world by clarifying and creating respect for the different and deviant. Let the 
objects take shape and possibly an own life. To slow down todays overproduction I have chosen to produce kraft dependent 
objekts.

The result is a “family” collection of furniture, where each objekt was developed on its own terms. With respekt for the different 
and deviant, but yet they communicate with each other.
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Mål

Att med intellektuell utgångspunkt i en 
begreppsvärld långt från möbler, i detta fall 
Darwins utvecklingslära om arternas uppkomst 
och utveckling, ta fram vackra möbler med 
funktion. Samt att redovisa en alternativ design 
process.

Avsikt

För att nå målet är det väsentligt att jag håller 
mig öppen så länge som möjligt och inte lutar 
allt för mycket på tidigare föreställningar, att 
ha så få restriktioner och begränsningar som 
möjligt under den kreativa processen. Tillåta 
mig själv att experimentera med olika metoder 
och material för att skapa det uttrycket jag är 
ute efter. 

Frågeställning

Kan man utgå från ett abstrakt begrepp som 
man finner intressant, för att formge ett konkret  
objekt?

Syfte

Ambitionen är att skapa vackra möbler och 
rädda världen. Att öka respekten för det 
avikande och annorlunda. 

Samt att påvissa ett alternativt sätt att ta sig 
fram i en design process.

1. Inledning



5

Struktur

Jag har valt att redovisa min process i en 
kronologisk ordning så långt det har varit 
möjligt. 

Avgränsningar

Jag har under mitt examensarbete valt att inte 
göra en omvärldsanalys  eller behovsanalys., 
att inte titta på andra möbler som finns på 
marknaden. Jag har valt att försöka utgå endast 
ifrån min insamling av bilder av djur och 
relaterande text.

Att inte färgas av sin omgivning och samtid 
är näst intill omöjligt. Även de intryck och 
kunskaper som jag haft sedan tidigare kommer 
omedvetet att prägla mig. Detta är oundvikligt 
och något jag kommer ta med i beräkningen. 
Jag har förhoppningen att jag utgår främst ifrån 
mig själv och ett ämne som inte per definition 
har med formgivning att göra.

Jag har valt att i detta projekt inte begränsa mig 
av miljöaspekter eller ekonomiska aspekter. 
Jag har heller inte tagit något större hänsyn till 
ergonomi. 

Jag har inte för avsikt att motivera mina 
materialval, då det är det konstnärliga uttrycket 
som är det centrala i projektet.
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Metod

Omedvetet speglar vi (har med i bagaget) 
tidigare formgivning. Jag upplever att 
om vi vill utveckla vårt eget formspråk 
så är ett sätt att göra detta möjligt att 
vi utforskar andra fält (livet) vare sig 
det är i ämnet evolution, eller vad som 
händer på gatan, i restaurangköket eller 
i miljödebatten. Mitt syfte är att ta idéer 
ifrån ämnesfält som tillsynes är helt skilt 
ifrån design och formgivning men som 
kan ge handfasta redskap och inspiration 
till formgivningen. Jag ser eller vet inte 
vad det är för slutmål och det är det som 
känns spännande. Det kan bära eller 
brista. Jag vill ge mig själv fria tyglar att 
fördjupa mig i olika ämnen/ ting som jag 
finner intressanta och spännande. Studera 
zoologi, socialantropologi, filosofi men 
inte för att skriva uppsatser utan för att 
skapa.



7

Skapa en struktur som fungerar för mig

Att skapa struktur, tidsplan och etappindelningar 
är något jag kan se fördelar i. Beslut ska vara 
fattade vid ett visst datum, för att man sedan skall 
ha möjlighet att ta nästa steg i processen.
Men det är ett arbetsätt som jag har kommit till 
insikt inte ger de bästa förutsättningar för mig 
i mitt arbete, eftersom jag endast blir stressad. 
Därför har jag valt att under arbetet låta alla 
etapper gå in i varandra. Jag har arbetat parallellt 
med research, skissarbete, materialtester och 
prototyptillverkning för att sedan gå tillbaka och 
fortsätta skissa eller addera mer research.
 
Allt har fått ta den tid varje del krävt. Vissa 
etapper ville jag tillåta ta längre tid i fall så 
krävdes för att hålla min formprocess så öppen 
som möjligt, endast ta beslut när det var dags, 
inte när jag hade satt det på ett schema. 
Detta är också ett resultat av att jag utvecklat 
flera olika objekt parallellt, vissa mer klara än 
andra. Vissa kunde fullbordas redan i skissstadiet, 
andra krävde materialtester och somliga kunde 
först lösas vid själva tillverkningen i samråd med 
hantverkare.

Det är ingen tydlig etappindelning med deadlines 
som jag förhållit mig till. Att på ett ärligt sätt 
visa hur man kan jobba har varit min ambition. 
Jag anser inte att mitt arbetsätt är mer rätt än 
någoting annat, utan att alla måste finna sin 
egen väg att jobba som man trivs med. Jag går 
fram och tillbaka mellan design processens 
olika etapper i en vertikal linje snarare än i 
en horisontal. Detta har att göra med att vissa 
saker har man tagit vidare för tidigt eller känt 
att det inte ledde i den riktningen man ville.Då 
krävs det att man är öppen för att gå tillbaka till 
insamlingsfasen eller ta skisserna vidare. Att 
det enda man har i tid att förhålla sig till är den 
slutgiltiga inlämningen. 

2 Utgångspunkter
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Tankar om process och förhållningsätt

Utbildningen ger oss redskap att lägga 
upp en arbetsplan, formulera briefer, 
sammanställa omvärlds-behovsanalyser, 
kategorisera och visualisera moodboards, ta 
fram tidsplaneringar och scheman med etapp 
indelningar. Utifrån det så förväntas vi ta 
fram produkter. Men vad händer där emellan? 
Själva processen.

Darwin avslutar sin självbiografi med:
”Av denna anledning har min framgång 
som vetenskapsman, vad den nu kan uppgå 
till, orsakats av komplexa olika själsliga 
kännetecken och tillstånd. Av dessa har de 
viktigaste varit: kärlek till vetenskapen-oin-
skränkt tålamod vid studiet av problemen- flit 
i att iaktta och samla fakta och en hygglig 
förmåga av fantasi och bondförstånd.”

Att Darwin utan att ha varit en vetenskaps man 
utförde en noggrann insamling utan att veta 
till vad det skulle leda. Bara en förnimmelse 
om att någonsin uppnå resultat är något jag har 
tagit till mig och valt att utgå ifrån i min egen 
process.

CSI(Crime Scene Investigators)
CSI är en Amerikansk tv-serie som jag finner 
galet underhållande. Jag var tvungen att 
motivera för min mamma varför jag slösa tid 
med att titta på amerikansk skräpkultur.

CSI avsnitt:
Ett mord, vi har ett mål, ett problem att lösa. 
Då jobbar man baklänges. Man vet inte innan 
om man kommer att lösa gåtan. Men man 
börjar med att samla in alla ledtrådar, utgår 
från en plats, själva mordplatsen.
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Man tar till olika redskap som hjälper en att 
närma sig mysteriet. I CSI finns det vissa 
metoder som man alltid löser på samma 
sätt, såsom att ta tillvara blodspår och  
fingeravtryck. Där emellan finns det sedan 
olika sätt att ta sig fram. Varje fall är olik det 
andra och kräver sina egna oftast innovativa 
lösningar. Denna process från början till slut 
i ett avsnitt finner jag intressant. Att nå ett 
resultat genom att ta olika vägar varje gång 
och hur vi kommer fram till ett resultat är ett 
förhållningsätt som jag anser kan appliceras på 
designprocessen.

Jag har insett hur mycket av min process 
handlar om dialog och intryck och insikter från 
andra för att formulera mina egna tankar och 
värdera mina åsikter. 

Här intill är ett exempel på hur en sådan 
dialog utvecklades i ett försök att formulera 
projekt. Finna gemensamma nämnare och 
konkretisera mina åsikter. Även ett sätt att 
motivera för mig själv att få jobba med det 
avvikande, variation och dess påverkan på oss 
människor. En diskussion som innefattade den 
industriella revoloutionens för och nackdelar 
för  befolkningen och dess konsekvenser. 

Ett synsätt hur vi ser på vår omvärld och hur 
vi sedan urminnes tider har behandlat konst, 
tillverkning. Hur vi behandlar skönhet och det 
subjektiva.Att vi idag strävar efter att skapa 
perfekt identiskt massproducerade avskalade 
kopior, där objekt med avikelser förkastas som 
fel. Att vi väljer att abortera bort barn med 
downsyndrom och skönhetsoperea oss.

Att behandla detta ämne och medvetet skapa 
avarter är något jag kom fram till att jag ville 
fördjupa mig i. 
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Ornament

Ho´rror va´cui (lat. ‘fasa för tomrummet’) 
åsyftar som naturvetenskaplig term 
naturens strävan att utfylla tomrum. Detta 
empiriskt iakttagbara fenomen användes 
i antiken av de peripatetiska fysikerna 
som argument mot atomläran, vilken 
förutsätter ett tomrum i vilket atomerna 
rör sig. Inom konstvetenskapen betecknar 
termen konstnärens strävan att fylla alla 
ytor med figurer eller ornament. En sådan 
strävan utmärker t.ex. grekiskt geometriskt 
vasmåleri, islamisk konst och jugendstilen
(http://www.ne.se/lang/horror-vacui?i_h_
word=horror%20vakui).

Jag har under min uppväxt levt i länder i 
både Asien och Afrika. Att man präglas 
av sin omgivning är naturligt och i och 
med mina utlandsår har jag med mig min 
uppskattning för ornament och utsmyckning 
i alla dess former. Ornamentiken, färgerna 
och formerna i byggnader, konsten i hur 
man preparerar och presenterar mat i 
Vietnam till hur man i Indien smyckar 
elefanter vid högtider är händelser som har 
gjort djupa intryck på mig.

Djuren bär på olika ornament som gör 
vissa individer mer fördelaktiga hos det 
andra könet. Individer med en bra balans på 
sitt specifika ornament, som tex. längden 
på stjärtfjädrar, får större fördelar när det 
kommer till att para sig och förra sina 
arvsanlag vidare.
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Material

Att få olika material att spela med varandra 
är någonting jag finner väldigt spännande. 
Att se hur man kan förhöja vissa material 
genom att lägga dem bredvid ett annat och 
få dem att prata med varandra är vad jag är 
ute efter. Jag ville plocka in så många olika 
material som möjligt och gjorde tidigt en 
lista på material som jag kände kunde vara 
spännande att jobba med.

Djuren är varelser uppbyggda av olika 
material: ben, fett, päls, ögon, fjäll, och 
hud. Hur dessa möts i djuren är något jag 
ville ta med mig in i formgivningen.

I konstruktions materialen valde jag 
att arbeta med läder, spårad plywood, 
återanvända ädla träslag, fururundstav, 
olika typer av stoppning, och mässing. 
I detaljarbetet har jag även plockat in 
keramik. 

Ingång i projektet

Jag hade som utgångspunkt att skapa fem 
olika ingångar med fem olika objekt i form 
av en “familj”. Det logiska kändes som 
att ta fram den i form av en lampa, stol, 
bord och skåp mm. Det kändes som om 
det rationella i detta projekt var att skapa 
en “familj” av objekt. Hur denna “familj” 
skulle representeras hade jag dock för 
avsikt att hålla öppet ända tills slutskedet.
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Jag satte mig in i hur vi har sett på konst 
kontra hantverk under årtionden. Jag ville 
i detta projekt ta ställning till hur vi ser på 
detta samarbete. När man är och inte är 
anvarig för ett resultat.Här är några röster 
ur boken “The art of not making, the new 
artist/artisan relationship”. Thames & 
Hudson, United kingdom 2011

“I let things grow. I sow the seed and 
then turn to other people to help grow the 
crop. I manage and guide the process-you 
could actually say I`m the artist with the 
green thumb” Maria Roosen

“When someone else makes your work, 
who they are goes into it as well. If they 
are connected to it, the fabricator can 
develop a wonderful relationship with 
the artist... Each person brings a different 
talent and aspect to it. It can take you in 
another direktion”. Fred Wilson

“ I have collaborated with people with 
professionals and craftsperson’s many 
times. It is the nature of my practice to 
contact people in order to fill the skills 
i lack. I usually just focus on what I`m 
good at, although I`m still figuring out 
what that is.” Aron Young

Uttalanden



13

research 
DEL 1

Film

I mitt researcharbete började jag med att 
titta på en film från BBC “ What Darwin 
didnt know”  Filmen redogör för Darwins 
första upptäckter som sedan utökades med 
upptäckten av DNA och dess betydelse för 
vidare förståelse om arternas uppkomst. 
Medan jag tittade gjorde jag små noter, 
anteckningar och teckningar för att behålla 
fokus. Jag försökte ta reda på hur jag skulle 
hitta de ingångar som skulle bli grunden 
för mitt examensarbete. Jag fortsatte sedan 
med att se filmen “Playing God” även 
den från BBC, där de redogjorde för vad 
DNAresearchen har fört med sig. Hur vi idag 
kan skriva ut i kod, siffror olika eftertraktade 
proteiner från olika djur, för att sedan föra in 
dem i andra för att de ska kunna leverera de 
tjänster som underlättar våra levnadsvillkor 
och utveckling som benämns som syntetisk 
biologi. 

3. Inspiration och sökande
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Ett exempel på hur mitt researcharbete har 
gått till: Medan jag tittat på filmer har jag 
gjort anteckningar och skisser på det som 
jag fastnat för. Jag har studerat insekters, 
tex myrors beteende. Jag har försökt plocka 
ut mönster och system som fascinerar mig, 
som att de tex. flyttar sig i 120 graders vinkel 
från boet varje dag de är ute och samlar. Att 
rödmyror utnyttjar bladlöss och mjölkar dem 
som om de höll boskap. Jag har även tittat lite 
på insekternas konstruktion och hur de har 
löst vissa aspekter som hur vingarana håller 
sig på plats vid flygning och hur vissa ´djur 
använder varandras kroppar som förvaring 
av sina ägg. Jag har fängslats av främst det 
absurda i dessa beteenden men även av de 
mönster som blir av att addera någonting till 
något annat.
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Böcker

År 1809 föddes Charles Robert Darwin. 
Hans”Arternas uppkomst” ledde det till en 
ny epok i det mänskliga tänkandets historia. 
Han beskrev utförligt att arter är föränderliga 
och härstammar från andra arter och kan 
utvecklas till nya arter. Han hävdade att den 
biologiska mångfald vi ser idag gradvis har 
uppkommit från en enkel början.

Att varje varelse har sina unika uppsättningar 
arvsanlag. Att det är slumpen som alstrar 
den genetiska variationen som definierar 
varje individ. Att det sedan är omgivningen 
som skapar förutsättningarna för vilka 
individer som besitter de arvsanlag som är 
framgångsrika och har möjlighet att föra 
dem vidare till nästa generation. Att det är 
just dessa skillnader i arvsanlag som skapar 
skillnader i fortplantningsframgången. Denna 
ojämlikhet är det som förklarar uppkomsten 
av den stora variation och anpassnings-
förmågan i konstruktion och beteende i varje 
varelse. Det är denna gradvis evolutionära 
förändring i populationer som utvecklar nya 
arter.

Darwin kallade denna process för “natural 
selektion”. Det sägs att det är denna process 
som är den största driften i livets och 
livsformernas konstanta förändring. Det 
Darwin gjorde var att ersätta mytologiska 
gissningar med en naturlig skapelseberättelse 
och att genom fakta och vetenskaplig 
metodik stödja dessa teorier gav han svar. 
Föreställningen  att gud hade skapat alla 
varelser perfekta från början fick ge vika för 
uppfattningen att allt är i ständig förändring.
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De ord och formuleringar som följer är 
sammanfattningar av Darwins texter. De ord 
som jag tagit med mig och som haft betydelse 
för mig i mitt eget skapande. 

Variabilitetens orsaker-Vanans verknin-
gar-Korrelativ variation- Ärftlighet -De 
domesticerades
varieteternas karaktär-Svårigheter att skilja 
mellan varieteter och arter-Sedan gammalt 
följda
urvalsprinciper och deras verkningar-Meto-
diskt och omedvetet urval-De domesticerade 
arternas
okända ursprung. Omständigheterna som 
gynnar människans förmåga till urval-Varia-
bilitetens-
individuella olikheter-Tvivelaktiga 
arter-Mycket allmänna och vida spridda 
vanliga arter varierar
mest-Arter tillhörande de större släkterna 
varierar mer än de som tillhör de 
små-Kampen för tillvaron hårdast mellan 
individer och varieteter av samma art: ofta 
hård också mellan arterna i samma släkte- 
Förhållandet mellan organism och organism 
det viktigaste av alla förhållanden.
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Brehm [bre:m], Alfred, 1829–84, tysk zoolog 
och forskningsresande, chef för zoologiska 
trädgården i Hamburg 1863–66 och för Ber-
lins akvarium 1867–73. Brehms storverk är 
det till många språk översatta populärveten-
skapliga arbetet Illustriertes Tierleben (flera 
svenska upplagor med titeln “Djurens liv”, 
senast en av Sven Ekman bearbetad version 
1938), där för första gången även djurens 
beteenden presenterades i ett större samman-
hang (http://www.ne.se/alfred-brehm).

Denna bok har betytt mycket för mig väldigt 
länge. Jag har länge använt den som skiss 
underlag i mina tidigare teckningsarbeten.

Det är en bok som man inte längre kan låna 
hem på bibliotek. Jag fick dock möjligheten 
att ta några kopior av en av upplagorna. Det 
är en kategorisering av olika arter som pre-
senteras tydligt och med intrikata beskrivn-
ingar i allt från utseende till egenskaper och 
släktskap. 

Dessa svartvita foton med tillhörande text har 
länge fascinerat mig. Människans förmåga 
och behov av att kategorisera, spalta upp och 
objektifiera saker runt omkring sig. 

Djuren visas i bilderna upp i antingen upp-
stoppat skick eller i högst troligen Zoomiljöer 
långt ifrån deras naturliga miljöer. 

Har länge försökt utröna vad med detta jag 
finner så spännande.

Detta sätt att se på objekt och göra intrikata 
observationer är något jag tagit med mig.
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Skissarbete, naturstudier

Jag gjorde skisser med blyerts, kaffe, vin 
och bläck. Detta i ett försök att sätta sig 
in i formerna. Ett sätt att ta till sig saker, 
arbeta in formerna i sinnet. Ett sätt att lära 
känna dem, för att sedan kunna använda 
sig av dem.

Birds of Paradise har fascinerat mig en 
längre tid. Fåglarnas historia, deras enormt 
vackra fjäderdräkt och i många fall lustiga 
beteenden.
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Genom mina skisser försökte jag komma 
på vad det är med bläckfisken som 
fascinerar mig så otroligt. Rent grafiskt är 
det något självklart och banalt över den. 
Ett uttjatat motiv som vi lätt kan läsa vad 
det är. Jag försökte tränga mig djupare in 
i frågan, om det är deras intellekt och dess 
många hjärnor och flera hjärtan. Deras 
förmåga att röra sig både på land och i 
vatten. Hur honan lägger sina ägg vakar 
över dem i 6 månader och sendan dör efter 
att ha parat sig en gång under sitt liv.

Hur vackra de är när de föds och hur 
enormt stora de kan bli.

Att de har förmåga att genom ett form 
av synintryck kamouflera sig till sin 
omgivning på bara någon sekund.

Hur de sprutar ut bläck för att simulera sin 
egen kontur och förvilla fiender.

Hur deras sugkoppar är utformade och 
fungerar.

Genom att på detta sätt måla upp dem 
försökte jag tänka mig fram till någonting.
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Jag var medveten om att jag inte ville ta 
formerna rakt av, utan finna en essence av 
dem. Om det skulle kunna vara i detta fall 
hur formerna veckar sig över varandra, 
eller de sköra mötena eller piggarna som 
skapar kontraster i den böljande formen.
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Studie i betar: samtidigt som jag skissar 
hjälper det mig att tänka. ett sätt att 
inpränta ett utryck eller form som sedan 
kan komma att visualiseras på ett eller 
annat sätt, när jag sedan väljer att börja 
rita på möbler.
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Här tittar jag lite närmare på mångfalden 
bland fåglar. Känns sjukt spännande att 
se hur de alla är utformade olika för att 
anpassas efter olika behov, lång hals, bred 
näbb eller långa ben.

Det var den analysen som gjorde att 
Darwin kom på rätt spår efter gedigen 
insamling under hans resa med skeppet 
Beagle.

Han hade samlat på sig olika fåglar som 
han trodde alla var olika från de olika 
öarna runt medelhavet. Det visade sig 
dock när han kom hem och kontaktat 
en ornitolog att de alla hörde till samma 
familj, men utvecklats olika beroende på 
vilka födoförutsättningar det fanns på de 
olika öarna.
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Abstraherande

Jag tittade på insekter, och hur 
deras kroppar är uppbyggda, deras 
miniatyrstorlekar och extrema 
detaljrikedom. Jag börja sedan att skeva 
på proportioner och börja blanda dem med 
andra djur.
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Dessa sex skisser kom till ur ren 
frustration. Jag kände att jag inte hade 
någon riktning i projektet men samtidigt 
ett behov av att se ett visuellt resultat av 
någonting. Jag använde mig av rödvin, 
bläck, kaffe och vit färg. Jag började med 
en form och lät spåret av färg som gått 
igenom från den första bli utgångspunkten 
för den andra osv. Dessa bilder kom sedan 
ligga som grund för min färgpallett i detta 
projekt: brun, ockra, grå, vit, rosa, svart . 
Man skulle även kunna säga att de blev en 
form av moodboard.

Det jag även kan se nu i efterhand är de 
mötena som uppstår, böljande formerna 
som sedan möter mer bestämda. Detaljer, 
upprepningar som möter större ytor. Detta 
kan verka subjektivt men förtydligar för 
mig vad jag eftersträvar och som även ger 
en viss startpunkt i gestaltningsprocessen 
av arbetet.

Samt metoden av att låta den ena möbeln 
ge upphov till andra. En slags evolution 
där den ena tog form eller byggdes från 
den föregående.
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Här lät jag mig själv enbart jobba med 
att bygga strukturer av linjer, bygga upp 
volymer och skapa mönster. Det var 
fortfarande inga möbler men jag  började 
abstrahera mina bilder till former som 
lättare skulle kunna appliceras i det 
sammanhanget.
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Efter ca. tre veckor in i projektet började 
jag bli orolig över vart projektet var 
på väg. Jag var långt ifrån att se några 
möbler visualisera sig.

Jag började då att ifrågasätta mitt ämne 
och arbete. Jag började titta på andra 
realiserade arbeten som jag funnit 
spännande och önskat att jag borde gjort 
något åt det hållet. Där resultatet redan är 
tydligt och processen redovisad.

Jag kom dock till insikt om att själva 
insikten om ovetskapen om vart projektet 
är på väg och man ännu inte nått målet 
är vad som gör att man fortsätter. Om det 
vore tydligt från början skulle man säkert 
ändå ändra det på vägen eller uttråkas av  
processen.

Insikt 1
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Insikt 2

Det som även blir tydligt här är min 
fascination för den udda avvikelsen, de 
absurda dimensionerna, märkliga former 
och proportioner. Jag upplever att jag 
upprepar vissa idéer eller mönster som 
blir återkommande under skissetappen. 
Jag valde att börja rita endast på detaljer, 
inte på helhetsformen. Jag ville hitta 
intressanta detaljer som jag kunde plocka 
in och utifrån dem låta det resterande ta 
form.
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När jag tar steget mot möbler är det 
här det blir tydligt att det är fem stolar 
min familj bör bestå utav. Att göra fem 
objekt med samma funktion men med 
varierande uttryck menar jag är det som  
bäst illustrerar evolutionen.(Jag hann dock 
endast göra fyra och adderade ett skåp)

Jag anser att jag nu har skaffat mig en 
tillräcklig resursbank och börjar att skissa 
på  möbeldetaljer. Jag vill hålla processen 
öppen och försöker inte att skissa på en 
helhet utan endast detaljer som jag kan ta 
med mig vidare sedan när jag börjar skissa 
på stolarna.

Här upplever jag att det blir ett alltför 
tydligt samband med ett djurs betar, som 
valrossen eller elefanten. Jag blir här 
uppmärksam på att det inte är åt det hållet 
jag vill gå. Det kändes dock viktigt att ha 
gjort dessa skisser som jag knappt kunde 
med mig att visa, för att veta vart jag inte 
ville gå.

Det jag dock fick med mig här var 
principen av att någonting hårt växer ut 
ur någonting mjukt. Materialmötet som 
uppstår och det omslutande mötet mellan 
dem, även de svällande formernas möte 
med de stramt veckade.

4. En möbel börjar ta form
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Här har jag tittat närmare på myrsloken 
och dess absurda proportioner. Det väcker 
frågor hos mig, en tro på att det måste 
finnas en berättelse bakom. 

Försökte bryta ner och komma fram till vad 
det var med myrsloken som fascinerade 
mig och vad som jag kunde använda mig 
av.

Jag började även fundera på hur dessa 
ornament hos djur kunde översättas i olika 
materialkonstelationer så som användandet 
av en tjäder(tapetserarterm för insytt snörre  
eller ämne som skapar en kant).

Jag tittade på samma knyck som var 
gemensamt med zebran, men även dess 
tunga. Jag ritade lite på avslutningar på ben 
till bord eller stolar. Kände hur jag var galet 
förtjust i myrslokens klor. Jag valde dock 
motvilligt att välja bort dem till slut i detta 
projekt.
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Känner att jag för tidigt har gett mig på att 
rita möbel förslag och går tillbaka till att 
studera detaljer.

Här kände jag ett behov att ta mig förbi 
det rent tydligt visuella. Tittade närmare 
på strukturerna inuti med vävnader och 
benkonstruktioner. Jag har med mig 
fascinationen för medicinska illustrationer 
som inger ett sobert objektifierande och 
uppspaltande. Samt det absurda i vår 
strävan efter förståelse och undersökande 
som kan uppfattas i den snittade hästen 
och hur vi bryter ner allt, katagoriserar 
och benämner.
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Här har jag tittat närmare på strukturen 
i baggars horn. Jag blev förtjust i deras 
växande mönsterverkan. Utväxter ur 
någonting mjukt. Jag skissade dem för att 
få en uppfattning om detaljerna, sätta mig 
in i riktningarna som de består av.

Det ledde mig in till insikten att jag ville 
jobba med läder för att uppnå denna 
effekt. Samtidigt fick jag upplysning om 
krympslang som skulle kunna erbjuda 
samma effekt.
Gjorde tester i materialet med 
underliggande tjädrar som kunde tänkas 
användas runt en stomme.
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Jag fördjupade mig i vissa teorier och 
tittade på Mathew Barneys, Cremaster 
cycle. Den är sjukt absurt vacker, samt 
har utvecklats för att påvisa den kreativa 
processen, med dess olika stadier som 
ligger i en vertikal snarare än en horisontell 
linje.
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Här försöker vi strukturetra upp mina 
försök till de initiella ingångarna. 
konkritisera och hitta en väg fram mm.

Här försöker jag strukturera upp mina 
försök, konkretisera och hitta en väg fram 
med min externa handledare.
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Här är ytterligare ett försök att gå tillbaka 
och försöka konkretisera det jag är ute 
efter.

Att igen utgå ifrån ordet Evolution och 
skriva ner de ord jag nu associerar med 
ordet för att tydligare se vad det är jag 
är ute efter. Den slutsatsen jag drog var 
att det främst är avikelsen som jag finner 
spännande.

Jag har gjort en skiss i mitten högst upp i 
blyerts där jag fört ett samtal och förklarat 
hur det sitter fem pingviner på en rad. Så 
läser vi de fyra första utan anmärkning 
som fyra pingviner, men den som sitter 
upp och ner och är tex helsvart kommer vi 
att reagera på. Den väcker en nyfikenhet, 
frågor. Det är där någonstans det hade 
varit fantastiskt att befinna sig.

Att behöva ta ett aktivt ställningstagande 
inför det man har framför sig.
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Att blanda och gifta ihop olika djur är det 
många som har behandlat tidigare. 

I detta skede hade jag svartvita bilder på 
djur som jag hade som ambition att göra 
en ren formstudie i. Titta närmare på 
mellanrumsformer. Skillnader på bak och 
fram ben. Jag följde formerna med sax.

Sedan började jag dela på varelserna på 
strategiska punkter för att sedan modulera 
ihop dem igen. Det som blev tydligt är 
hur vissa matchningar “fungerade” medan 
andra inte gjorde det. Om man töjde för 
mycket på storlekar som låg för nära 
varandra fungerade det inte,  om man 
överdrev fungerade det bättre. Att blanda 
för många djur ansåg jag inte fungera. Det 
var när man översteg tre kombinationer 
som det i de flesta fall inte kändes rätt, 
det blev på något sätt overkligt och jag 
anser att man inte kan ta till sig det som 
en helhet, det är något som jag tagit med 
mig vidare in i formgivningen för att vara 
vaksam på den balansen.
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Jag hade ett behov av att göra något 
tredimensionellt med händerna. 
 
Jag använde mig av modellera och 
höstens rester i form av löv, grenar och 
annan växtlighet.

Dessa objekt blev jag sedan förtjust i 
men visste inte riktigt vad jag kunde 
göra med dem. Efter att jag lagt in dem i 
In Design, jobbade om dem, blev det en 
bild till skolans vårutställningsaffisch.

Jag anser att det är viktigt att tillåta sig 
göra saker där man inte från början kan 
se en tydlig koppling till ett slutresultat. 
Att ge sig in i något utan att veta vart det 
ska leda är den största katalysatorn för 
kreativitet. 

Dessa objekt har gjort att jag kommit 
närmare en förståelse av att det är 
materialmöten jag ville hålla på med, 
mjuka mot det hårda, det strama med 
det mer flödande. Försöka hitta udda 
kontraster, ömtåliga mot det stabila mm.
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Jag bestämde mig här för att börja med 
skissandet i mer konkret bemärkelse mot 
möbler. Jag ville ta det som jag fastnat för 
rent formmässigt inom djurvärlden och ta 
det vidare i skisserna.

Det som var intressant var att jag knappt 
kunde visa mina tre första skissblad för 
någon. Det kändes jobbigt att initialt sätta 
så grandiosa förhoppningar på papper. 
De kunde omöjligtvis svara på det jag 
eftersträvade.

Sökte mig fram i olika tekniker, spritpenna, 
pensel, blyerts för att hitta det medium som 
passade bäst i detta arbete. Samtidigt som 
jag ville konkretisera mina idéer, ville jag 
hålla dem öppna så länge som möjligt. Det 
är enbart fragment jag skissar här för att 
känna mig fram till var i en möbel jag kan 
använda de former jag har kommit fram till 
att jag vill använda.
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Här börjar jag skissa mer på helheter, försöker 
få in detaljer, både kroppen och benställningar. 
på mina objekt.
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Här kan man se illustrerat ett exempel 
på hur jag tar profilen från ett klövdjur 
in i skalet på en av stommarna. Samt hur 
jag försöker lösa konstruktionen med att 
endast ha tre ben. Jag ville även att sitsen 
skulle bestå av elastiska band så att sitsen 
skulle skapa en buk mellan benen när 
man satte sig ner i stolen som jag sedan 
var tvungen att renodla. Men som kan 
användas i ett framtida projekt
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Detta är olika skiss förslag på skåp 
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Detta är ett exempel på en skiss på en stol 
som jag hade öronmärkt som en av de fem 
jag skulle börja tillverka. Men som på något 
sätt under processen bara försvann för mig.



42

Det som blir tydligt här är att jag måste ta 
mina skisser vidare tredimensionellt för att 
komma vidare.

Jag gör vissa tester på funktioner och 
på materialet. Vissa förslag som att en 
läderkappa skulle kunna dras upp och ned 
på en mässingstomme kändes klar. 

Det ledde till att jag kontaktade plåtslagaren 
och började försöka lokalisera mässingsrör. 
Det visade sig helt omöjligt. Det var en 
beställningsvara från Tyskland med två 
veckors leveranstid och kostade 2500 för 6 
meter. Jag ringde runt till lokala företag på 
Lidingö och hittade Lidingö låssmed som 
även hade en tillhörande mekanisk verkstad 
där jag fick köpa en gammal stång som 
de hade på lager, men som endast var fyra 
meter lång.

Det kändes spännande, då jag kom till 
insikt om att jag var tvungen att  frångå 
min första tanke att ha hela stommen i 
mässing. Det som även hände från att jag 
först kontaktade plåtslagaren tills dess att 
vi börja bygga var att jag hade helt ritat om 
stolen.
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Att jag är otålig och inte känner lugnet inför 
att göra tester har jag kommit till insikt i. 
Jag gjorde dock vissa försök att skapa mig 
en förståelse i olika materials egenskaper.

Läder Att det finns så otroligt många 
olika typer av läder, vilket leder till olika 
strukturer, har olika möjligheter och 
begränsningar är något jag fått erfara. 
Där jag kom fram till att det var Elmos 
möbelläder som var bäst lämpad i detta 
projekt. De typer som hade bäst egenskaper 
var Elmotic och Elmosoft.

Lin Jag ville jobba med känsliga vackra 
material så som lin med dess sköra struktur.

Snöre Jag provade olika lindningar och 
mönster samt uppbyggnader för att skapa de 
strukturer, uppdelningar och variationer jag 
var ute efter.

Mässing Dess blanka rena former och mjuka 
materialegenskaper facinerar mig.

Tyg Att limma, vecka, skrynkla för att uppnå 
olika effekter var något jag gick vidare med.

5. Från tvådimensionellt till tredimensionellt
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Materialtester

Jag har valt att här presentera även  
exempel på misslyckade materialtester, dvs
exempel på tester som jag inte valt att 
vidareutveckla eller ta med i detta projekt.

Initialt hade jag väldigt dåliga kunskaper i 
läder och stoppningar. Jag var inte på det 
klara med hur jag skulle lösa möten mellan 
olika delar. Hur man fäster och syr för att 
få önskad effekt. 
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Jag gjorde ett antal tester i läder, lin och 
tyg som kunde förmedla det uttrycket 
jag var ute efter. Att jobba med spray-lim 
och läder är något jag först utvecklade 
i ett tidigare arbete där jag jobbade 
med föreställningar om vad som är fult 
respektive vackert i naturen. Jobbade med 
organiska utryck. Det är något jag tagit 
med mig  i detta projekt.

Jag gjorde tester där jag la upp material 
bredvid varandra för att se hur de kunde 
spela med varandra. 
 
Jag testade även vilka material som 
kändes för stötande och vilka som kunde 
kombineras med ett annat för att utmana 
våra förutfattade meningar.
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Insikt  3 

I detta skede får jag en bekräftelse på 
det jag redan tidigt i processen kände, 
nämligen det jag inte vill. Att jag inte 
eftersträvar eller vill framställa direkt 
kopplingar till djur i form av direkt tagna 
mönster som i tex. zebran. Att även ta ett 
djurs form och figur rakt av har jag också 
sett som viktigt att inte göra. Samtidigt 
som jag tycker att det är viktigt med 
humor är det inte heller karikatyren eller 
symboliken, det vi associerar till vissa 
djur som intresserar mig. Att göra rakt 
av så kallade trofémöbler med material 
från djur är även något som känns allt för 
övertydligt och kan vara ett väldigt laddat 
ämne för vissa. Trots att jag tycker att de i 
de flesta fall är helt gudomliga. 
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Om att överföra min vision till hantverkare:

Mycket av de mänskliga kontakter och 
relationer som vi har varit vana vid håller 
sakta på att minskas. Att vi lär oss att göra 
färdiga Solid works ritningar som sedan 
skall skickas iväg för utförande  är något 
jag motsätter mig och inte önskar att jobba 
med. Jag inser att jag har lagt mycket tid på 
att utveckla mitt skissande och hur det har 
blivit en väldigt naturlig del av mitt arbete. 
Jag har haft svårt att bemästra Solid och 
andra cad program och all dess formalia. 
Jag inser vikten av att kunna kommunicera 
sina tankar på alla plan. Men samtidigt som 
vi vet att alla är olika finns det då även olika 
sätt att gå till väga för att kommunicera och 
förmedla sina idéer.  

6. Från ord till handling
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Detta är ett exempel på produktionsunderlag 
till snickaren. Där ryggpartiet skulle böjas, 
benen svarvas, armstöd fräsas mm. 

Generella mått hade jag satt ut från början, 
men desto tydligare konstruktionen började 
förverkligas adderades mått allt eftersom. 

Samtidigt var snickeriet väldigt beroende av 
mässingsunderredet som hade bockats och 
inte var helt perfekt. Därmed var vi ändå 
tvungna att göra ändringar och justeringar 
när vi hade ställningen framför oss.
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Mycket av arbetet med konstruktionerna 
har gått till på detta sätt. En muntlig 
dialog som har förtydligats med pennan 
som kommunikationsmedel för att 
lösa olika problem på plats, ibland 
kompletterat med snabba fullskaliga tester 
för att få en uppfattning om vinklar och 
dimensioner.
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Insikt 4

Det var inte riktigt förrän jag var hos 
snickaren och var tvungen att presentera 
någon form av arbetsritning som mina skisser 
snabbt fick fastställas och jag var tvungen 
att bestämma mig för att hålla mig till dessa 
förslag. 

Det som jag inser har varit viktigt är att 
förmedla en vision i ord och bild. Att jag 
sedan i samråd med hantverkare utvecklar 
skisser genom dialog för att få 
konstruktionsunderlag. Detta medför att 
hantverkaren känner sig delaktig i arbetet och 
man kan ta tillvara hans kompetenser för att 
nå ännu längre. Samt att jag inte begränsas av 
mina bristande kunskaper.
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Snickare

Att få möjlighet att jobba med någon som 
har tålamod och tillit har varit otroligt 
givande. Att kunna diskutera med en 
människa som är kunnig inom ett fält har 
varit avgörande för mig i detta arbete.

Jag är en väldigt ivrig person med lite 
tålamod, har ett behov av att snabbt se 
resultat av mina tankar. Att jobba med 
någon som har den tekniska förmågan att 
förverkliga mina idéer ger mer utrymme att 
utveckla mina idéer vidare. 

Att vara ödmjuk inför andra människors 
kunskaper och vara beredd att ändra eller 
kompromissa är avgörande för att resultatet 
ska bli lyckat.

Vi utförde en stol i taget. Det var främst 
för att jag önskade att ha allt fokus på varje 
objekt från början till slut. Allteftersom 
stolarna växte fram var det detaljer att 
justera och proportioner att se över. Jag 
ändrade konstant när jag såg dem komma 
upp i full skala till hantverkarens förtret. 
Men samtidigt höll det processen levande. 
Det var viktigt för mig att ha någon att 
prata med och diskutera vissa konstruk-
tionslösningar som inte har varit min 
starka sida. Jag ville inte att mina tekniska 
kunskaper skulle vara en begränsning för 
min vision. 
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PLÅTSLAGARE

Plåtslagare

Jag presenterade en skiss eller en 
teckning av objektet eller snarare en 
vision. Därefter kände jag att det i 
detta fall behövdes en form av ritning 
i skala 1:1 för att få ut exakt mått på 
böjen på sits och bakben och spara 
tid för hantverkaren. Jag gjorde olika 
förslag på böjar på A4 papper som 
lades på ritningen för att fastställa vilka 
proportioner som kändes bäst. Dessa 
utvecklade jag sedan tillsammans med 
plåtslagaren, kompromissade med  
materialets egenskaper och vilka resurser 
som fanns tillgängliga.

Jag insåg att jag inte hade klart för mig 
alla detaljer trots mitt försök till en skala 
1:1 ritning som gjordes för hand. Att 
jag inte hade tagit ställning till vissa 
avstånd, avslut och radier skapade en 
viss frustration, men problemen fick 
lösas på plats i plåtslagarens verkstad.

Vi använde oss av bockning med 
en tryckluftsmaskin för att få ut en 
mer exakt radie i de två bakbenen på 
mässings underredet. Bockning manuellt 
utfördes för att få ut de mer mjuka 
böjarna i sitsen eftersom med tryckluft 
blev det små veck på mässingen. 
Delarna löddes ihop under konstant 
justeringar från mitt håll då jag var med 
under hela processen. Det var intressant 
att vara delaktig och den dialog som 
skedde under arbetet hade betydelse för 
konstruktionen på ett positivt sätt, då 
hantverkarens kunskaper och färdigheter 
fick ta plats.
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Tapetserare

Det kan finnas fördelar med att inte bemästra 
ett hantverk, att vara oförstående inför 
dess begränsningar. Att jag ständigt vill 
ta genvägar för att allt ska gå så fort som 
möjligt och ge ett resultat ledde till att jag 
började använda limpistolen istället för att 
sy. 

Tekniken att limma läder i sprutboxen för att 
uppnå en veckad effekt i strukturen är något 
jag hade utvecklat i en tidigare konceptkurs 
under utbildningen. Tekniken utvecklades 
under examensarbetets gång och blev 
avgörande för uttrycket i möblerna. 

Det kändes viktigt för mig att jag själv 
ansvara för tapetseringen, för att jag 
upplevde att det var där mycket av 
uttrycket låg och jag ville ha möjlighet att 
experimentera fram resultaten.

Jag hade dock aldrig klarat av arbetet utan 
riklig hjälp, tips och engagemang från 
studenter och lärare på 
tapetseraravdelningen.

Limmet appliceras lätt genom en 
tryckluftspistol. Det krävs olika mängd 
och processer när man ska limma olika 
ytor tillsammans. Det jag främst fick med 
mig var att om man limmar mdf och skum 
ihop måste man först för limma mdf ytan 
och låta den vila i några timmar, därefter 
endast limma skummet för att sedan fästa 
ytorna mot varandra. 

Att limma läders narvsida tillsammans 
med en annan läder bits narvsida kräver 
mycket lim näst intill dränka ytan. Det 
man även kan göra om man har mer 
tålamod är att förlimma eller mätta 
ytorna för att sedan vänta och applicera 
ett lager till. Det sparar lim. Det är ännu 
svårare att limma lädrets utsida. Limmet 
fäster inte lika bra i den glatta ytan och 
ger inte i närheten av samma styrka i 
samansättningen. 

När man limmar skum och läder ihop 
krävs det även här att man mättar lädret 
med lim. Det man dock inte bör göra 
i något fall är att få för mycket lim på 
skummet då det komprimerar formen 
på skummet och det blir svårt att få 
det att fästa. Limmet är vattenlösligt 
och jag utvecklade en teknik att spruta 
en koncentrerad mängd direkt på 
arbetsbordet så man fick en liten pöl, för 
att sedan använda fingrarna för finliret för 
att fästa små ytor som kan ha släppt främst 
för att man ville ha kontroll på vart limmet 
applicerades.
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När stolarna befann sig i detta stadium 
trodde jag att de var klara. De hade 
tillverkats enligt skisserna, men det arbete 
som var kvar var att lösa olika avslut som 
jag inte hade kunnat förutspå samt att jag 
i detta skede kände att jag ville driva dem 
ännu längre än vad skisserna påvisade. 
När materialet började bearbetas och dess 
egenskaper blev tydliga växte nya idéer 
fram.
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Produkterna

Skisserna bredvid illustrerar en parallell 
diskussion mellan mig och min externa 
handledare kring själva slutprodukterna 
när jag kommit till stadiet att börja 
utforma dem.

Varför just fem och att de bör vara små 
för att man skall vilja ta dem till sig. Hur 
de lätt skulle kunna uppfattas vulgära och 
obehagliga i en för bastant storlek.

Jag kände ett behov att göra fem objekt 
för att det kändes som att det bäst skulle 
gå att visa min vision och ansluta till 
evolutionsbegreppet genom mängd. 
Att genom olika objekt få möjlighet 
att experimentera med olika utryck var 
viktigt. Att inte lägga alla ägg i en korg 
utan att ge mig själv så fritt spelrum 
som möjligt att få prova olika saker. Det 
kändes som att jag utvecklades med varje 
objekt och tog varje nytt steg längre än det 
föregående.

Jag kallar dem stolar i och med att jag 
utgått ifrån dimensioner av stolsmått i 
utformningen. Sedan att de har tapetserats, 
är klädda gör att man uppfattar dem som 
fåtöljer.

Samtliga fem möbler hör ihop och avviker 
ändå ifrån varandra. Alla har tillkommit 
på sina egna villkor. De är starka i sina 
egna personliga uttryck men talar ändå 
med varrandra.
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1

2

Stol nr 1 var den första jag och snickaren 
började att jobba med. Jag ville få in 
valrossens betar i bakkant samt konturen 
av en älg, häst eller antilop sett från sidan 
i stolens skal. I lädret ville jag återskapa 
känslan och upprepningen i en bagges 
horn. Samt det tvära avslutet längst fram 
skulle upplevas som att man skurit av  
objektet till hälften.

Stol nr 2 Här hade jag en ganska klar bild 
över hur den skulle se ut. Den ändrades 
dock flera gånger innan det slutgiltiga 
resultatet tog form. Jag ville få med 
känslan av en buk hos antigen ett vildsvin 
eller annat kompakt djur, med drapering 
utifrån en noshörning. Mönstringen i 
lädret på insidan kom sig av att jag ville 
bryta med utsidan att det skulle vara en 
distinkt utsida och en insida. Jag använde 
mig även här av horn som inspiration i 
upprepningen. Jag behövde sedan ett avslut 
på det läderträdda pvcröret som sitter fäst i 
stommen med tappar. Just ögon eller något 
som föds ur något kändes självklart. Att 
det sedan fick hänga ner för att skapa en 
mer organisk känsla fick bli det som jag 
upplevde lyfte stolen och jag kände att jag 
kunde gå vidare med nästa.

Produkter:
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3
Skåpet har legat latent under hela projektet. 
Först ville jag ha en äggform gjort av corian 
med vakumsäck pressade flörtkulor under 
läder till utsidan. Att utforma corian med så 
många olika dimensioner skulle innebära ett 
otroligt krävande hantverk och kosta över 
femtiotusen kr. Därmed lades idén ner. 

När vi hade gjort en allt för smärt 
rygglimning i den spårade mdf:en till en av 
stolarna och snickaren blev sjuk valde jag att 
ta tiden och stommen och utveckla den till 
ett skåp med de resurser jag hade till hands. 
Jag hade gärna sett att jag fått med lin i en 
av stolarna, men landade på att det var för 
skört och tog då tillfället att använda det till 
skåpet. Jag hade från början tagit ryggramen 
rakt av och fält in två skivor som hyllor 
för att sedan vira lin längs med böjen. Det 
kändes för enkelt, fel i kroppen som om jag 
var helt fel ute. 

Jag gick tillbaka till min original skiss och 
applicerade linnet mer organiskt och började 
införa uppbyggda skumdelar. Det hände då 
plötsligt rätt, och skåpet byggde sig självt på 
väldigt kort tid.

Jag eftersträvade någon slags födelsekänsla, 
en form av kokong eller liknande. Ge en 
känsla av att vara skört samtidigt som stabilt.
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4

5

Stol 5 kändes otroligt viktig för mig att 
färdigställa. Det var den sista stolen och 
den som jag kände att jag vågade mest med. 
Jag upplever att den har den balans i form, 
teknik, hantverk, uttryck och upprepning 
som jag eftersträvade. Den erhåller den 
mest karaktärs fyllda uppenbarelsen som 
jag trodde att jag ville undvika men som 
ändå kom till sin rätt i objektet och kändes 
viktig för samlingen. I denna stol förs tanken 
till krabban eller myran i de in limmade 
fanerbitarna i armledarna. Bältdjur, elefant 
eller får till strukturen där jag använt mig 
av underligande tjädrar (tapetserar term: 
underliggande rep eller inystt ämne i ett 
tyg rör) för att uppnå effekten av horn. I 
denna stol använde jag pangapangaträ från 
Tanzania för att återskapa känslan av klövar. 

Stol 4 kom sig av att jag ville få med 
materialet mässing i ett av objekten. 
Jag skissade på flera olika förslag 
och hade kontaktat plåtslagaren inför 
utförandet. Men medan jag jobbade på 
en annan stol slog det mig hur jag ville 
ha mässingsstolen, och de skisser som 
utvecklades var inte i närheten av det jag 
först hade tagit fram. Att inse att saker 
och ting måste få mogna och att jag ger 
mig själv tillåtelse att ta många vändor 
låta idéer landa har varit viktigt. I denna 
stol ville jag få in lite av det absurda i 
proportioner när det kommer till tex. 
hyenan. Vissa drar dock associationen till 
en geting, myra eller Bambi. Genom att 
limma ner lädret på skummet och ryggen 
eftersträvade jag strukturen i skinnet i 
en elefant. Jag hade inte tillräckligt med 
mässings rör som var otroligt svårt att få 
tag på så jag fick kompromissa med att 
korta ner benen. Detta är ett exempel på 
det som gör att jag finner det så otroligt 
spännande att jobba då man hela tiden 
måste ta ställning och tänka ut nya 
lösningar. Det vi gjorde var att ersätta 
röret med svarvad meningaträämnen 
från Tanzania. Då ville jag få känslan 
av markeringar hos vissa djur, där de är 
mörkare längst ner mot klövarana och hur 
de är olika till sina proportioner framtill 
och baktill. 
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Att ha en vision i form av skisser. Likaså 
ett koncept och grundliga studier och vara 
insatt i ämnet. Att sedan ta det med sig och 
fortsätta skissandet i produkter tillsammans 
med hantverkaren. Att visa sig ödmjuk 
inför någons proffesion, att föra en dialog 
och komma fram till den bästa lösningen. 
Att det skapas en dialog som gör att båda 
kan gå därifrån med nya insikter. Det är ett 
sätt att jobba som jag anser fungera.

Att ha just tillit till dem man jobbar med 
och ha en öppen process där det finns 
utrymme för delaktighet från  andra 
parter anser jag skapar en ödmjuk process 
som ständigt kan förändras och hållas 
spännande genom hela arbetet. 

Slumpen eller vad man vill kalla det har 
spelat en stor roll i mitt arbete. När vissa 
saker bara händer, att kunna stanna där 
och utvärdera om man skall byta väg är 
någonting som jag använt mig av för att 
hålla processen levande och spännande. Att 
vara vaksam på dessa små händelser som 
kan ha avgörande effekt i utformningen. 
Att inte ha en fastställd bild på resultatet 
utan när objektet börjar ta form, då kunna 
väga av vad som behöver läggas till, tas 
bort eller justeras för att uppnå helheten.

Att använda sig av ett brett ämne långt 
ifrån möbler anser jag är ett arbetsätt som 
kan leda till resultat.

Jag anser med tanke på resultatet av fyra 
stolar och ett skåp att det går att formulera 
ett uppdrag utifrån sig själv från ett ämne 
man finner intressant. 

7. Avslut Jag har utgå ifrån djurens ”ornement” 
och ändvänt mig utav dess principer 
för överlevnad i formgivningen. Att 
utveckla möbler med just den balansen 
mellan nödvändiga ornement som 
kan vara väldigt extravaganta men 
nödvändiga för just den varelsen, till 
att ändå inte låta den ta överhand så att 
själva varelsens funktion blir hämmad är 
grundprincipen i arbetet.

Jag upprepar gärna att det är viktigt att 
tillåta sig göra saker där man inte från 
början kan se en tydlig koppling till ett 
slutresultat. Att ge sig in i något utan 
att veta vart det ska leda är den största 
katalysatorn för kreativitet. 



60

tack till: 

Leo Johanson min interna handledare som under processen trott på mig och gett mig fria tyglar.

Peter Delluva Nillson min externa handledare som funnits där som ett konstant stöd och uppmuntrat mig att våga och visat förståelse under hela 
processen.

Johan Knutsson för hans tid, intresse, engagemang och för ordets förmåga och all hjälp med texter.

Silje Sönsteby Johansen min roommate som har varit ett stöd med mycket samtal under svåra och sena nätter.

Maja Svensdotter och Charlie Styrbjörn Nilsson som har stått ut med mig och delat tid och insikter med mig.

Malin Kent som varit en bänkkamrat och hållit humöret och stämningen uppe.

Alla på tapetsering som har tagit sig tid att ge mig en crash course i tapetsering och allehanda tips.

Fia Mari Andersson och Elin Rovin speciellt, som har stått ut med mig och vigt tid och ställt upp på mina konstanta ältande.

Trine Woodcock  som tagit sig tid att hjälpa mig färdigställa de vackraste putorna och som funnits där när jag behövde henne som mest. 

Linda Lohland som funnits där för mig, för sitt konstanta stöd och engagemang.

Alla på Larsons plåt. Robin Larson för allt metall arbete och tålamod.

Den person jag måste tacka mest, som detta projekt inte hade varit möjligt att genomföra utan är min helt fantastiska otroliga far Eirik Gamborg Nielsen 
som snickrat mina prototyper. Som har haft ett otroligt tålamod och varit en konstant drivkraft med ett otroligt gott humör under hela resan. Det går 
inte att beskriva hur tacksam jag är för all hans tid och tron på att jag skulle lyckas driva projektet i hamn. Han gav aldrig upp, trots att jag gjorde det 
flera gånger när jag mötte på det minsta motstånd. Han stod stark när mitt humör tog överhand. Han stod ut med alla mina sistaminutenändringar och 
otydligheter. Jag är oerhört imponerad av hans energi och kunskap som han delat med sig av under dessa veckor. 

Jag kunde inte ha valt en bättre pappa.

Även tack till de som har varit delaktiga i materialsponsring inför detta projekt:

Spångbergs
Skum
Elmo läder
Larssons plåt
Lidingö lås, mekaniska verkstaden 


