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En Bok

Det här är en bok om mitt liv, mina val, min designprocess och 
mina humanistiska värderingar.

En bok jag satt samman och författat för att hålla om och
sammanfatta mitt avslutande examensarbete från Carl Malmsten 

Furniture Studies möbeldesign programmet 2010.

Jag vill först och främst tacka Leó Johannsson som har varit min 
handledare i den övergripande delen, samt Mikael Löfström som 

har varit min biträdande handledare.
Sara Tunheden min sambo har stöttat mig i vått och torrt med 
kärlek och gudomlig inspiration. Ania Pauser och Marcus Berg 

har kärleksfullt hjälpt mig framåt.

En bok som förhoppningsvis inte hamnar i en container. Om 
du tröttnar på boken så lämna den på en secondhandbutik eller 

återvinningscentral. 
Tack på förhand.
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Abstract

The aim with this work is to try to create processes and products 
deriving from humanist values. My workprocess in this projekt 
can for me be one way to work in the future. My work could also 
be a part of the world’s design requirements for good processes 

and products.

I have developed a humanistic design manifesto that I relate to in 
my work and based on it, I make wise choices. I have also 

produced a book about my process that shows my ideals and 
humane products. The book, manifesto and products form a 

whole that makes the work more important in a larger 
philosophical contexts. I have created a book, a cabinet, three 

chairs, four lamps and a desk.

The links are vital between my values and products / book / 
thoughts. Everything is linked.

I have tried to reach the universe.
I have try to find guidence through humanistic values while 

working with the creative process. This is to me a philosophical 
standpoint.

In order to verify the work process, I have tried to answer to 
various philosophical choices, choice of materials, choice of 

cultural values and choices in life that I have as a human being.

This work is a humanistic philosophy of design projects.
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Sammanfattning

Syftet med det här arbetet är att försöka skapa processer och 
objekt sprungna ur humanistiska värderingar. Detta arbete kan 
vara ett sätt för mig att arbeta i framtiden, samt bli en del av 

designvärldens krav på goda processer och produkter.

Jag har tagit fram ett humanistiskt designmanifest som jag 
förhåller mig till i arbetet och som jag gör kloka val utifrån. Jag 
har även tagit fram denna bok om min process som visar mina 
ideal och humana produkter. Boken, manifestet och produkterna 
bildar en helhet som förhoppningsvis gör arbetet viktigare i ett 
större filosofiskt sammanhang. Jag har skapat en bok, ett skåp, tre 

stolar, fyra lampor och ett skrivbord.

Kopplingen är viktig mellan mina värderingar och produkter/
boken/tankarna. Allt hör ihop.

Jag har försökt nå ”alltet”.
Jag har försökt finna vägledning av de humanistiska 

värderingarna genom den kreativa processen och detta är för mig 
ett filosofiskt ställningstagande.

För att styrka arbetets process har jag försökt svara på olika 
filosofiska val, val om material, val om kulturhistoriska värden 

och val i livet man har som medmänniska. 

Detta arbetet är en humanistiskt filosofi om designprojekt.
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Skogen

Skogen må vara det mest romantiska vi har. Liv som leker i 
symbios, en symbios som är större än vad vi människor vill förstå. 

Skogen lekte jag i som barn, upptäckte de olika trädens 
egenskaper, klättrade upp i träden för att sedan få lift ner igen. Som 
en naturligt växande lift, från topp till rot/mark. Markens mossa 

suger upp mig och jag landar mjukt i mosshavet. Mosshavets 
mjuka grund ger mig sömn i en naturlig vila, som den perfekta 

sängen. Man andas vidare in i naturen och skådar djuren som 
färdas genom luften, luften som äro så ren.
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Bakgrund

En tid i mitt liv
En tid tagen ur humanistiska värderingar 

Värderingar grundade i själens hjärta
Finna livet, samhörigheten mellan människor

Skapa förutsättningar till skapandet

Värdet i det skrivna ordet
Utforskande av ställningstagandet

Manifestera
Strävan efter det goda

Tanken som väsen 
Förstå det oförutsägbara tillståndet

Ett sätt att skriva, ett sätt att förstå
Vaknandet genom tänkespråk

Finna val i processen
Leka med alltets samförstånd
Alltet, där finns språngbrädan

Se detta som en bakgrund
Starten på livet

Projektet
Humanisten förklarar sig själv genom poemet

Ett liv som allkonstnär
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Inledning

Tiden i mitt liv, just nu är mest en överväldigande känslostorm. 
Om födelse, livet och att ta ställning för utvecklandet för mig som 

designer och människa med humana värderingar. 

Att våga använda det skrivna ordet på ett humanistiskt/
konstnärligtvis för att nå nya höjder i hjärtliga värderingar. 
Försöka få människor att förstå värdet i mina humanistiska 

värderingar genom ett humanistisk designmanifest. Och föra ut 
dessa tankarna i humana produkter med livet som mervärde. 

Utbilda folk inom den humanistiska designrollen, som leder till 
en design som skapar gott liv på jorden i all framtid.



10

Syfte

Syftet är att hitta en väg/vägar, där mina humanistiska värderingar 
tar stor plats i examensarbetet. Och formar produkter som 

kommer ur mitt humanistiska manifest och tänkande. Inte bara 
för examensarbetet utan för mig i framtiden samt hitta sätt för 

mig att  trots allt vara en del av konsumtionssamhället i 
designprocessen.

Mål

Målet är att skapa en slags bok om min designprocess och de olika 
värderingar jag står för, och skapa produkter i min humanistiska 
anda. Skapa ett skåp som kan förvara de goda värderingar jag står 

för, ett manifesterande skåp. Skapa ett skrivbord som jag kan 
använda för att författa och utveckla mitt manifest. Skapa stolar 
som kan användas för att sitta på. Skapa lampor som kan ge mig 

kärlek och lite ljus i vardagen.

Frågeställning

Humana produkter utifrån ett Humanistiskt Designmanifest? Ett 
manifest som jag författar och har som grund till mitt skapande 
i examensarbetet. Arbetet ska genomsyras av mina humanistiska 

värderingar.
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Metod

Skapa ett humanistiskt designmanifest. Utifrån det skapa 
produkter som kan inspireras till något större. Använda det 

skrivna ordet som ett skiss verktyg och berätta min designfilosofi. 
Att använda filosofi som design redskap och låta det styra i mitt 

arbetet. Att i första hand se på arbetet med mänskliga ögon.

Avgränsningar

Avgränsningar i projektet blir att bara använda trä, linne och läder 
i produkterna som tas fram. Det finns andra material som mycket 

väl skulle passa bra i mitt arbete om humana material och 
tillvägagångssätt. Med min profession i möbeldesign och bra 

kunskap inom träteknik, samt tillgång till Carl Malmstens 
Furniture Studies kunskaper inom läder och lin/linne så blev valet 

ganska självklart och enkelt för mig. 

Material som till exempel sten, naturgummi, järnsmide och 
papper skulle också vara intressant, att forska vidare i. Går man 
ut i naturen så finner jag/man de materialen som är värdiga att 

använda, material som är stark knutna till naturen. Ett slags 
materialnaturalistiskt tänkande är kanske det jag är ute efter. 
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Manifest utvärdering

Efter att ha läst några olika manifest har jag lagt upp de olika
manifesten på ett diagram här ovan, för att få en överskådlig 

jämförelse. Läser man de andras tankar genom deras manifest så 
handlar det ofta om ett starkt förhållningssätt emot eller för något. 

Ett Ställningstagande.

Mitt manifest/maxim är mer som en livsuppgift för mig, hur jag 
vill arbeta och utvecklas som människa. En strävan mot något, en 
idé om livet, valen vi har som människor, strävan mot det goda 
i våra handlingar. Mitt manifest/maxim handlar om människor 
som tillsammans skapar förutsättningar till en bättre värld, att 
hitta plattformar, metoder för att kunna leva i en human värld. 
Att se på manifestet/maximerna som något som kan utvecklas/
förbättras för att få oss att komma längre i livet som en godare 

människa. 

På de följande sidorna kommer manifest att presenteras, uppdelat 
i små stycken, se dem som en helhet eller som lösa individer.

Jacques Derrida 52 aforismer

Dadaistiskt manifest

Futuristiskt manifest

Mitt Humanistiska Designmanifest

Russel-Einstein manifest

An Eco-Art Manifesto

Teknik

Filosofi

Funktion Estetik



13

Humanistiskt Designmanifest

Var god
var god mot människor som berör dig och din process, du skall själv 
kunna jobba med de tjänster som du outsourcar. Exempel, personen i 

Kina som tillverkar dina stolsben skall ha samma miljöskydd och 
arbetsskydd som du kräver.

Gå in på djupet i dig själv
När du går in i ett projekt, försök att gräva på djupet i dina humanistiska 
och moralistiska värderingar. För att utveckla dina personliga förmågor. 

Ta hand om materialet
Det handlar inte om mycket eller lite material, ta bara hand om 

materialet från dess egna kvalitéer och unika egenskaper på ett klokt 
sätt.

Använd inte giftiga material eller ohumana processer
Använd inte material som kan ge cancer eller andra sjukdomar, använd 
inte tillvägagångssätt som skapar översitteri mot människor eller natur.

Designprocessen
Låt dig själv utvecklas hela tiden i de processer du går igenom, hitta nya 

vägar att vara kreativ, klä ut dig till en faun eller nått.
Fråga dumma frågor.

52 regels principen
Innan du ska göra ett val i en process, ska du  ha minst 52 val/tankar om 
det. För att ju mer val/tankar desto intressantare blir det. Det är i slutet 
av idégenerering det börjar hända vackra saker, när du tror det börjar 

hända saker kör på 3 gånger så mycket längre.

Form
Det handlar inte om ”less is more” mest bara om att vara tydlig i sin 

form.

Lek
Leker vi inte så försvinner vi. Lek med dig själv och andra, leken är 

grunden för kreativt utvecklande/lärande. Försök vara pessimistiskt 
humoristiskt i dina kritiska tankar.

Jobba
Tänk dig in i din/dina förebilder och ponera hur de jobbar, och försök 
bli bättre. Ta lärdom av dina vänner i andra yrken för att skapa större 

förståelse.

Händerna
Det är i händerna det sitter, kläm och känn på allt. Sug, lyssna, lukta, 

smaka, känn med andra kroppsdelar på material för att upptäcka.

Namnge
Att namnge projekt skapar mer äkthet, och det hjälper dig själv för att 

projektet ska kännas mer på riktigt.
 

Utsätt dig
Utsätt dig för nya saker/idéer, det hjälper dig att ständigt utvecklas. Sluta 

aldrig att utsätta dig för nya saker.
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Humanistiskt Designmanifest

Gör misstag
Låt dig själv göra misstag. Genom misstag utvecklas du och lär dig mer. 

Lyssna också på andras misstag för lärandes skull.

Vandra
Att vandra planlöst genom städer, skogar, berg, byar så låter man sig 

fundera över sina egna val, och det är just det allt handlar om. 
Anteckningsblock och gå är ett utmärkt sätt att hålla hjärnan i trim.

Var dig själv
Försök inte efterlikna någon annan du inte kan bli. Din styrka är du 

själv, din person och din identitet. 

Teambuilding
Jobba i grupp, i små och stora, blanda allt som möjligtvis kan blandas, 

såsom kön, etnicitet, barn, pensionärer, medelålders, ungdomar etc. 

Uppfinn
Uppfinn nya saker för att lösa annorlunda problem, låt det konstiga bli

normalt. 

Arbeta
Lär dig bli snabb på det du gör, för att du skall göra samma sak igen och 

om igen. Ju mer du gör om desto bättre blir resultatet.

Besök andra platser
Andra platser föder nya idéer och synsätt. 

Tänk
Tänk humanistiskt istället för vetenskapligt. Vetenskapen går ut på att se 

problem, tänk humana lösningar istället.

Läs
Läs böcker du förstår, samt böcker du inte förstår för att testa din 

inbillningsförmåga och fantasi.

Tid
Titta tillbaka i tiden samtidigt framåt i tiden, för att sätta idéerna i rätt 

sammanhang.

Lyssna
Lyssna noga på alla vad dom har att säga, alla kan ha relevanta idéer.

Industri
Följ inte produktionsindustrins tillverkningsprinciper, utan låt 

industrin följa dina principer. Gör man det kan man utveckla nya 
tekniker, principer, livscykler, humanistiska värden etc. Bygg dina egna 

maskiner för att övertyga. 

Verktyg
Använd en hammare istället för ett precisionsverktyg, för det ger nya 

ingångar på problemen, tjänsterna, frågeställningarna.



15

Humanistiskt Designmanifest

Låt dig luras
Av dig själv och andra, bli isolerad i dig själv för att se saker och vrida på 

dem med fel ögon. lurad med ögonen på.

För handens skull
Kreera så mycket som möjligt med händerna, det är där många

humanistiska värden sitter.

Fisk
Bli en fisk.

Arv
Jobba mot något som du vill kunna berätta för dina barnbarn om. 

Materialet igen
Låt materialet ta hand om dig, på sitt naturliga sätt.

 
Stort smått

Titta på små samhällen kontra stora samhällen i naturen.

Manifest
Detta är ett manifest.

Lätt
Lätt att uppleva, lätt att förstå, lätt att bära.

Språk
Lär dig nya språk, skapa egna språk, skapa egna metoder som kan 

generera nya mallar för kunskapsutvecklande. 

Miljön
Måste jag säga att du ska värna om miljön, eller fattar du inte det, 

detta är ju  humanistiska tänkespråk. Human mot allt och alla det är just 
DET som är livets paroll. Ta hand om alltet.

Kollektiv
 Starta grupper, konstellationer, teams för att verka mot något större, en 

strävan mot alltet. Sök lösningar på det ouppnåeliga. 

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 
Att mäta är att veta, design är att förstå.

Tiden
Tiden i klockan mäter bara sig själv, Skapa egna tider, rytmer som 
passar dig och hur din kropp fungerar, tiden är ju individuell och 

anpassningsbar.

Manifest
Lita aldrig på ett manifest, skapa eget manifest. lita på dig själv samt 

dina nära och kära.
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Maxim

maxi´m (fr. maxime, av medeltidslat. ma´xima (re´gula eller 
sente´ntia), av lat. ma´ximus ‘störst’, ‘viktigast’), levnadsregel, 
tänkespråk. Hos den senromerske filosofen Boethius används 
ordet om vetenskapernas grundsatser, axiomen enligt den aristo-
teliska vetenskapsläran, men i den medeltida filosofin fick termen 
snarast en moralisk eller juridisk betydelse. Härtill anknyter den 
av Kant fixerade pliktetiska bestämning som säger att en maxim 
är den subjektiva handlingsregel som man följer i sitt handlande. 
I allmänt språkbruk står maxim för ett aforistiskt formulerat vis-

domsord.
2010-03-24 NATIONALENCYKLOPEDIN

http://www.ne.se/lang/maxim

Aforism

aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna 
uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats. Aforismen har ofta 
antitesens eller paradoxens form: “Blott de tama fåglarna har en 
längtan. De vilda flyger” (Elmer Diktonius). Under antiken sam-
lades i aforismsamlingar huvudpunkterna i olika vetenskaper; det 
främsta exemplet är Hippokrates “Aphorismoi”. Den litterära afor-
ismen har sina första betydelsefulla företrädare i franska moral-
ister som La Rochefoucauld (vars “maximer” är närmast liktydiga 
med aforismer), Pascal, La Bruyère. I den tyska litteraturen har 
genren odlats främst av Lichtenberg och Nietzsche, i den svenska 

av bl.a. drottning Kristina (“maximer”)
2010-03-24 NATIONALENCYKLOPEDIN

http://www.ne.se/lang/aforism

Manifest

manifest, (av medeltidslat. manife´stum ‘bekant’, av lat. 
manife´stus ‘tydlig’, ‘uppenbar’, ‘öppen’, av ma´nus ‘hand’ och en 
efterled av ovisst ursprung) programförklaring kring den egna 
konsten, politiska åsiktsriktningen e.d., ofta utfärdad av ett kotteri 
eller en grupp i opposition mot det etablerade. De konstnärliga 
manifestens tid sammanfaller med modernismen, med viktiga 
förelöpare under romantiken och kring 1850, då prerafaeliterna 
publicerade programförklaringar som byggde på gruppestetik och 
revolutionära tankar. De ca 50 manifest som den italienska futur-
ismen åstadkom 1909-15 angav tonen; allt det gamla förklarades 
bankrutt, och massorna skulle eggas till handling. Hos dadaister-
na blev manifestet i hög grad en angelägenhet för det egna kotteri-
et, medan André Bretons berömda surrealistiska manifest snarare 

framstår som en genre för teoretiska överväganden.
2010-03-24 NATIONALENCYKLOPEDIN

http://www.ne.se/lang/manifest/250312
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Materialvalet

Min hantverksprofession
Material med naturliga processer

Känslan i handen
Livslust till valet av material

Humant

Vackra ådror
Skapandet i sinnet

Översättningen i samklang med fantasin
Lättsamt för formen

Estetik

Valet av de tre
Trä

Linne
Läder

Kopplingen till varandra

Alldagliga allvaret för skapandet
Samlevnad med varandra

Hänsyn med kulturen
Sympati för människan

Tillsammans vara vackra
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Trä

Densitet anger hur kompakt och tätt virket är och mäts i kg/m3. 
Hög densitet betyder i de flesta fall ett starkt och ett hållbart virke. 
Bandporiga träslag får högre densitet med högre tillväxt, medan 
barrträden har ett omvänt förhållande. Alla de svenska träslagen 

flyter i vatten, men vissa regnskogsträd sjunker ex, ebenholts.
Hållfasthet är virkets förmåga att motstå belastningar och 

påfrestningar. Detta kan mätas genom draghållfasthet, 
tryckhållfasthet, böjhållfasthet, slaghållfasthet och 

skjuvhållfasthet. Högre densitet innebär normalt högre 
hållfasthetsegenskaper. ex, en gran med hög tillväxt och breda 

årsringar får lägre densitet och därmed sämre 
hållfasthetsegenskaper.

Rönn (Sorbus aucuparia) Vi hade en rönn en gång på vår tomt.
Som barn jag lekte i rönnen. Dess sura bär, som jag alltid åt varje 
år i augusti enda tills jag blev tonåring. Åskan tog en stor gren en 
höstnatt, något år senare så eldade pappa upp halva rönnen för 
att ta kol på ett getingbo som levde i buskarna nedanför. Rönnen 
färgade även bilen med dess starka bär. Men rönnen ruttnar lätt 
och blir sällan stor, men ty så starkt det är, ingen rönn för mig nu 

mer. 
Rödboken har för mig fått nytt liv, om man inte ytbehandlar 
rödboken så får den en vacker naturlig färg. Vanligt vis så syns 
Rödboken med sina hårt lackade ytor och tar bort det naturliga 
genom lacken. Så jag kommer lämna träet som det är. De träslag 
jag har valt att arbeta med är framförallt rödbok. Jag kommer även 

använda mig av Björk och Ek dock i mindre utsträckning.
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Lin/Linne

De äldsta spåren av linodling i Hälsingland härleds till omkring 
200 år e. vt. och fynd från Vikingatiden visar att kvinnorna, under 
sin kjol av ylle, bar en linnesärk närmast kroppen. Lin har odlats 
för husbehov i så gott som hela Sverige. Redan under medeltiden 

har överskottsproduktion förekommit i Hälsingland och man 
använde då linne som en bytesvara. I den medeltida 

Hälsingelagen utdömdes skatter och viten i linne i stället för
pengar. Linodling i stor skala i Hälsingland har månghundraåriga 
traditioner. Men även om linodling och beredning förekommit 
under mycket lång tid i Hälsingland, kom det verkliga uppsvinget 

under 1700 talets fredsår och även under 1800 talet.
 

”Mellan hägg och syren” sådde man de små bruna linfröna.
I mitten av juli kan man skönja de vackra blå blommande 

linfälten, endast under förmiddagstimmarna blommar 
linblomman. I mitten av augusti så rycker man upp hela 

lingräset för att bevara linfibern ”ryckningen”. Efter ryckningen 
och avknoppning buntas ett hand mått med lin ”fittja”. Ett tretiotal 
fittjar blir en “rök”. Efter det lägger man röken i sjökanten där linet 
rötas genom att ligga i vatten, efter ett par veckor är det färdigrötat.
På gärdsgårdar eller på speciella hässjor torkas linet för att sedan 
bråkas genom att krossas av den 300 kg tunga björkklubban, för 
att få ut linfibern. Efter det så häcklar man, i tre steg, grov, mellan 

och finhäckling. Sedan så spinner man tråden.
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Läder

Garvning av skinn/läder är en form av konservering som syftar 
till att göra lädret mjukt och hållbart. Detta utförs av en 

garvare, idag oftast anställd på ett garveri. Garvning är ett hantverk 
och en vetenskap, eftersom det i grunden handlar om kemiska 

processer. Stabilisering av proteinkedjorna är garvningens 
viktigaste uppgift. Garvare är ett av de absolut äldsta yrken som 

finns, eftersom det har anor tillbaks till den tid när naturfolk 
själva var tvungna att framställa sina egna kläder och skor, långt 
före tiden när marknader och handelsplatser bildades där man 
kunde köpa färdigt material. Från början handlade det mest om 
att ta fram pälsskinn (skinn där djurets hår sitter kvar). Senare 

blev det aktuellt med garvning av läder. 

På Tärnsjö garveri garvar man vegetabiliskt med träextrakt som 
ger ett ljust naturfärgat läder. Garvningsprocessen tar fem till 
åtta veckor. Resultatet blir ett ekologiskt läder som andas bättre 
än vanligt kromgarvat läder och som inte framkallar allergier 
eftersom det är kromfritt. Ett läder med vackrer yta och med ett 

naturligt åldrande.
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Kulturhistoriska värden

Att se tillbaka på våra kunskaper vi använt oss av i historisk tid, 
söka den kunskapen, ta tillvara på hantverket i det förgångna 
och inspireras av detta. Handens känsla för detaljer och kunskap 

påverkar min process, det skrivna ordet samt utseendet på
förvaringen. De tillsammans blir en helhet och förtydligar

manifestet.

Att ta tillvara på hantverkare som fortfarande besitter handens 
kunskap, ge hantverkarna arbete och värna om deras 

kulturhistoriska värden. Produkter som av speglar detta i 
samhörighet med manifestet och mina personliga humana

värderingar. Att inte vara rädd för användande av 
hantverkskvalitéer och slöjdkvalitéer i modern industri. Mer 
som att de kvalitéerna ökar moralen till hantverkarna att skapa 

produkter med kulturhistoriska värden.

Det ska vara kul att utöva sin profession och detta ska uppmuntras 
utifrån humana/moraliska värderingar.
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Kvalité & Hantverk

Projektet ska genomsyras av god kvalité genom ett bra utfört 
hantverk. Allt ska tas om hand på ett bra sätt, samtliga val, alla 
detaljer och helheten. Användaren/betraktaren ska se och förstå 

de val jag gjort samt varför saker ser ut som de gör. Använda
materialen på rätt plats så att inget blir onödigt eller för

komplicerat. Se på slutresultatet som en symbios mellan olika 
hantverksyrken, boken, föremålen. 

Ge projektet karaktär genom hantverkskunnande. En karaktär, en 
människa, en livscykel, ett hopp, en tro om en bättre värld. 

Men sen också en kvalité som gör att boken och föremålen
fungerar över en längre tid rent emotionellt/estetiskt.

Även kvalitén genom stadiga och tåliga produkter, som kan
användas från generation till generation. Helt enkelt något för 

kropp och själ i ett och samma.

En tanke om alltet.  
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Vandrandet

Att gå, vandra i staden som inspiration.
Vandrandet ser jag som en av det mest elementära sakerna en 

människa kan göra, för att upptäcka och utvecklas som
människa. Bara genom att gå så håller man kroppen i balans med 

tidens rytm. Vi människor behöver vandrandet för att se på
omvärlden i en naturlig tidsaxel. När jag vandrar så upplever jag 

att mina sinnen klarar ta in omgivningen på ett humant vis.
Färdas man via flyg eller liknande så tidsförflyttas man för fort. 

Människan klarar inte av att smälta all den information som
hägrar runt vårt medvetna jag i ett försnabbat samhälle. 

Vandrandet är för mig ett uppvaknade i vår samtid, att uppfatta 
omvärlden i dess naturliga tillstånd. Saker har sin tid, den tar och 
behöver naturliga processer för att ses. Vandrar man så skapar 
man. Hjärnan reflekterar över livet i alla sinnen i symbios med 

omvärlden.
 

Och vandrandet äro en viktig del i min process, i sökandet efter 
inspiration.
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Idègenerering Förvaringsmöbel Bok

Manifestet, humanisten, materialen, val..... Pusslar jag ihop de 
värdena i en produkt/möbel, så känner jag att en förvaringsmöbel 

skulle passa vackert ihop med dessa tankar. För att man kan
förvara sina val i livet i en sådan specifik möbel, samlaren/

användaren av skåpet fyller på med olika val i livet, material 
samlas som samlaren anser vara goda av humanistiska skäl. 

Ett skåp/förvaring av livets väsentligheter. Hjärtat i livet, ett skåp 
med personliga värderingar och manifest. Skåpet blir ett manifest 
i sig själv. För möbeln tar hand om dina val och förvarar de olika 

värdena på ett humant vis.

Jag måste även ta hand om det skrivna ordet i text, och en mall 
som ger exempel i form av materialprov och humanistiska värden.
En bok som känns naturlig i handen samt att även inspirera 

läsaren till humana handlingar.
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Intervju med en förvaringsmöbel för att förstå hur en 
sådan kan se ut.

David; Hur mår du?
Skåpet; Jag mår fint..... För jag har fått den storartade uppgiften 

att samla på livet. Inte bara livet utan alla de vackra
värderingarna skåpets brukaren ansas ha.

David; Livet, värderingarna? Utveckla!
Skåpet; Jag är en värdeladdad produkt av min samtid, mig 
stoppar brukaren in värden som den anser vara humanistiska 
och vackra av naturliga skäl. Jag bär även på ett manifest eller 
mer likt olika maximer, för att förtydliga och ge en förståelse 

för världen runt om kring oss.

David; Låter vackert..... Vad är det du samlar på? produkter?
Skåpet; Hm..... Som sagt, mig tillhörande manifest, så förklaras 

godhet som något av en väsentlighet, humanistiska
värderingar, att ta hand om oss alla som lever på denna planet. 
Och åter till frågan, det kan vara produkter som min brukare 

har stoppat i mig, men då måste de uppfylla de tankar och
värderingar som hålls i manifestet, eller uppfyllas av brukarens 

egna värderingar. 
Typ, min användare har stoppat i lite olika materialprover, samt 

böcker denne finner intressant, en utveckling och
ställningstagande för en humanare värld. 

David; Delar du din ägares värderingar?
Skåpet; Ja det är klart. Jag är ju ett skåp, skapat utav

humanistiska värderingar!..... Om jag säljs så får den nye
brukaren med sig värderingarna jag äger, och den nye

brukaren kan ta ställning till de olika humanistiska
värderingarna. Det är ju kul att utbyta kunskaper emellan olika 
individer och samla på livet i andras ögon. Att jag får en annan 
ägare ser jag som en lärande process. Tänk vad vackert..... Att 
samla på flera olika individers favorit tankar, både samtidigt 

och från generation till
generation.

David; Hur ser du ut rent fysiskt/praktiskt?
Skåpet; Svårt att säga då jag inte har några ögon, men trä

fungerar som en slags grundstomme, läder används på diverse 
ställen samt lin i viss utsträckning. Jag är också ett ståtligt skåp, 
lite kubistisk, en slags förvaring som hjälper användaren att 

hålla sina saker på plats. Öppenhet..... kanske delvis
omslutande i mitt utseende. 
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Process del 1

Samtidigt som det skrivna ordet tar form så utför jag tester och 
modeller i de tre materialen  trä, linne och läder.

Formen utvecklas samtidigt med ordet så att man förstår
kopplingen mellan materialen och manifestet.

Jag kallar det processdelen. 

Jag känner att det är extra viktigt i examensarbetet att skapa allt i 
samhörighet med varandra, boken, förvaringen och formen utgör 

tillsammans manifestet. Det äro också viktigt att känna på de
material man använder, klämma, känna, lukta, smaka och lyssna 
på materialen. Lyssna på materialen är måhända det viktigaste, 

fråga vad det vill bli, hur det mår etc.
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Dörrar

Arbetet är inne i en fas där jag söker upp val att utforska, likt nya 
dörrar som ska öppnas, som får leda vidare in i projektet.

Mer dörrar innanför varandra, på led så står dörrarna men med 
olika nivåer in djupare jag går. Går för att hitta nya vägar, dörrar 
som ger hopp om något nytt som ännu inte finns, men jag kan 
känna det, ta på det i mina tankar. Men vad är det? Måste söka 

mera in djupare bland dörrarnas labyrint, en labyrint av val/
dörrar som leder vidare, mot något jag själv är och står för. 

Vad är den sanna humanisten för något/någon?
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Stolsprototyp

En stegestol, som är väldigt lätt i sin konstruktion rent praktiskt 
och estetiskt. 
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Stolsprototyp

En snörning som håller ryggen på plats, rundstav och åter
rundstav, ø 32mm och ø 25mm i diameter. 
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Designlinjen 2010
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Process del 2 & Gyllene snittet

Skåpet/förvaringen har hittat sina proportioner, Mått som
uppfattas harmoniska i mina ögon, mått som är tagna ur min

gyllene proportion. Tagna ur min idé om humanistiska former 
och karaktärer. En höjd på ca 145 cm, bredd på ca 60 cm och ett 

djup på 33 cm.

Gyllene snittet är personligt!

Det gyllene snittet för mig är bara ett försök att översätta vackra 
proportioner till olika talserier och matematiska uträkningar.
Om man förklarar det innerligt vackra med siffror och diverse

vetenskapliga verktyg så missar man poängen, saker må vara 
vackra och estetiskt tilltalande men inte genom ett sådant sätt att 
uppleva dem. Konst är ingen vetenskap, vetenskap är ingen konst, 

bara olika sätt att se och uppleva omvärlden på, båda är lika
viktiga men i olika sammanhang. Slår man ihop konstnärliga 

värden med vetenskapliga värden så blir det mer humant,
ett humanistiskt skåp/förvaring.  
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Gyllene snittet

gyllene snittet, populär benämning på en uppdelning av en sträcka 
i två delar så att hela sträckan a+b förhåller sig till den större de-
len b som den större delen b till den mindre delen a, dvs. så att 
(a+b) : b = b : a. Benämningen synes ha använts första gången 
av tysken Adolf Zeising i “Neue Lehre von der Proportionen des 
Menschlichen Körpers” (1854). “Den gudomliga proportionen” 
(1509) är ett berömt verk om gyllene snittet av renässansmatem-
atikern Luca Pacioli med illustrationer av Leonardo da Vinci. I 
Euklides Elementa kallas gyllene snittet “delning i extrem- och 
medelförhållande”. En gyllene rektangel med långsidan a+b delad 
enligt gyllene snittet och med kortsidan b anses i västerlandet av 
tradition vara estetiskt tilltalande. Den gyllene rektangeln är där-
för ett välbekant standardformat för målningar, flaggor, cigaret-
tpaket, etc. Gyllene snittet tillämpades mycket i 1800-talets akad-

emiska målarutbildning.

Viktiga geometriska och aritmetiska tillämpningar av gyllene 
snittet upptäcktes tidigt av grekiska matematiker, kanske redan 
av pytagoréerna. Ekvationen för gyllene snittet kan uttryckas som 
1+1/φ = φ, där φ = b : a är den gyllene kvoten. Alltså är φ en rot 
till andragradsekvationen φ2=φ+1. Vidare är en gyllene rektangel 
med sidorna a+b och b uppdelbar i en kvadrat med sidan b plus 
en rektangel som är likformig med hela rektangeln och som har 
sidorna a och b. Den mindre rektangeln kan delas upp på samma 
sätt, osv. i oändlighet. Något sådant kan emellertid inträffa endast 
om φ = (√5+1)/2 = 1,618... inte är ett rationellt tal. Det är möjligt 
att upptäckten av existensen av irrationella tal gick till på just det 
här viset, den upptäckt som på ett avgörande sätt skulle komma 

att påverka den grekiska matematikens hela vidare utveckling.

I Euklides Elementa spelar gyllene snittet och ekvationen för φ en 
stor roll, bl.a. därför att diagonalerna i en regelbunden femhörn-
ing delar varandra enligt gyllene snittet samtidigt som φ är förhål-

landet mellan diagonalen och sidan i en sådan femhörning.

De välkända Fibonacci-talen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... är defini-
erade så att varje tal och dess föregångare i följden har en summa 
som är lika med det efterföljande talet, och ett förhållande som är 
en (för stora tal allt bättre) approximation till det gyllene talet φ. 
T.ex. är 8 : 5 = 1,6, 13 : 8 = 1,625, osv. En gyllene rektangel har där-
för sidor ungefär i förhållandet 8 : 5 eller 13 : 8. Av ekvationen φ = 
1+1/φ följer f.ö. att φ kan utvecklas i oändligt kedjebråk som φ = 
1+1/(1+1/(...)), med de successiva approximationerna 1, 1+1/1 = 
2, 1+1/(1+1/1) = 3/2, 1+1/(1+1/(1+1/1)) = 5/3 , ..., dvs. just de ap-
proximationer som man erhåller med hjälp av Fibonacci-följden.

2010-04-07 NATIONALENCYKLOPEDIN
http://ne.se/lang/gyllene-snittet
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Pengar

Jag upplever att i vårt samhälle idag är strävan efter pengar det 
mest elementära. Bara det får min hjärna att koka över. Min tanke 
om ett humanistiskt designmanifest är en tanke om människan 

inte om profit/pengar.

Vi måste skapa förutsättningar så att alla kan ta del av en välfärd, 
som ger till alla parter, människor och naturen. Naturen som

inspirationskälla till val, Humana material, kan ge goda val för 
mänskligheten. Vi måste börja leva i symbios med alltet, profit har 
inget att göra med alltet. Pengar skapar avund och elitistiska sätt 
att tänka/skapa, vilket till slut leder till misär, krig, våld och död. 

Vår onda spiral världen leder till är inte human.
Tänk humanistiskt och se på livet/världen som en stor familj. 

En värld utan gränser skapar samexistens med alla människor på 
planeten. Vi äro lättlurade och dumma, men nu är det upp till oss 

att ta ansvar inom alla mänskliga skikt.  
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Pengar

pengar, som regel standardiserade föremål (t.ex. mynt, sedlar) som 
används som allmänt accepterat betalningsmedel i kommersiella 
sammanhang. Förekomsten av pengar ökar med en ekonomis 
utvecklingsgrad. I primitiva ekonomier dominerar naturahush-
ållningen, samtidigt som antalet varor och tjänster är litet. I mer 
utvecklade ekonomier är emellertid arbetsfördelningen mer om-
fattande. Här är sannolikheten liten för att den man köper något 
av skulle vilja ha just det man själv producerar. Avsaknaden av 

pengar leder därmed till indirekta transaktioner.

För att de olika marknaderna ska kunna samordnas krävs därför 
ett allmänt accepterat bytesmedel. För att pengar ska fungera som 
bytesmedel måste de också någorlunda behålla sitt värde och all-
tså fungera som värdebevarare. En tredje funktion som pengar 

har är att fungera som räkneenhet.

I primitiva ekonomier har pengar ofta ett värde i sig, vilket in-
nebär att deras värde i viss mån är garanterat. Nackdelen är att 
ekonomiska resurser binds upp i produktion och lagerhållning 
av varor som annars skulle kunna användas för direkt konsum-
tion. De första mynten var helt enkelt stycken av ädelmetall som 
försågs med en stämpel vilken officiellt garanterade värdet. Så 
småningom kom emellertid det åsatta värdet att skilja sig från 
metallinnehållet. Det var frestande för myntherren att använda 

mindre ädelmetall i mynten.

Sedlarna, som introducerades i Europa på 1600-talet, innebar en 
ny möjlighet att ekonomisera med myntmetall men ökade också 
möjligheterna till missbruk. Det är ingen tillfällighet att det i tider 
av hyperinflation sker en flykt från mynt och sedlar exempelvis till 

cigaretter, som i Tyskland under de första efterkrigsåren.

Under 1800-talet blev giroöverföringar på bank allt vanligare, 
särskilt för stora betalningar, och sedan andra världskriget har 
kreditkort kommit att användas vid betalningar. Detta gör att det 
är en definitionsfråga vad som skall räknas in i penningmängden

http://ne.se/lang/pengar
2010-04-08 NATIONALENCYKLOPEDIN

Profit

profi´t (fornfranska porfit, profit, av latin profe´ctus ‘framsteg’, 
‘framgång’, av profi´cio ‘göra framsteg’), inom traditionell na-
tionalekonomisk teori en verksamhets vinst (resultat) efter att 
kostnaderna för alla produktionsfaktorer har dragits från brut-

toinkomsten.
2010-04-08 NATIONALENCYKLOPEDIN

http://ne.se/lang/profit



36

En process klädd i blåställ

Blåstället håller mina redskap, verktyg, lappar, pennor etc. 
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Förvaringsprototyp

En förvaring av de tingestar du håller kär, en möbel än så länge 
långt ifrån sin sanna identitet. 
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Förvaring

Mats Theselius skåp National Geographic. Han skapade sitt skåp i 
en tristess för att sluta röka. Mats streckläste de gula tidningarna i 
försök att hålla sig ifrån cigaretterna. En förvaring för ett ändamål.

Mats har hitta något intressant med sitt skåp, en
tristessförvaring. Utförandet på skåpet har tydliga referenser 
från National Geographic tidningarna. Man känner igen skåpet 
genom de gula tidningarna som syns igenom glaset. Tidningarna 

hör ihop med skåpet. Skåpet blir ett National Geographic
manifest i sig, det är det som är intressant med skåpet.

Jag söker också en förvaring för ett ändamål, ett manifesterande 
skåp som håller reda på vem jag är, genom material och

humanistiska värderingar. Jag vill att man ska uppleva manifestet 
genom förvaringens och de övriga produkterna, estetiken ska 

höra ihop med manifestets värderingar.  
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Stolsprototyp

Jag behöver stolen för att ta mig vidare i projektets praktiska
arbete. Jag tycker om att kreera prototyper både i mindre skalor 

samt i skala 1:1. Samtidigt som jag letar efter formen för
förvaringen så undersöker jag uttrycket i stolen. 

Jag laborerar med lädret, blöter lädret och formar lädret, just nu 
till att ryggstöd som spänns fast med tråd. Uttrycket blir ganska 

humant när man ser alla detaljer som håller allt på plats.
Men stolsprototypen blir också lite stökigt, lite för mycket saker, 

oordning för ögat helt enkelt, men ändå humant.

Rundstavsmöblerna blir även tydligt arkitektoniska genom sin
tydliga konstruktion.

Jag måste försöka få ihop det till något mer lättsmält. Något som 
behagar ögat på ett naturligt vis, knutarna som binder lädret måste 
vara bra avvägda för att sedan fästas ihop med träkonstruktionen. 

Hitta symbiosen mellan materialen, så att materialen
representeras på ett bra sätt, inte för mycket av något material

eller för lite av något material. Dom ska tala samma språk, ge och 
ta från varandra för att harmonieras in i framtiden.

Det är dit jag vill komma med formen, uttrycket, kärleken och 
mina humanistiska värderingar. Finna alltet i materialen, en 

självklar och sympatisk sådan. 
Det är det som är min dröm just nu.  

Hur ska man kunna se nästa steg.....
Ta en paus och sedan komma tillbaka med nya ögon, för att

generera nya ingångar och lösningar. Det passar bra just nu, för i 
morgon drar jag till Milano och ska gå på Möbelmässan. Jag har 
hört på ryktesvägen att det är ett rent vansinne. Man blir liksom 
överkörd av masskommersialismen, möbelprofitens största tillhåll 
i världen. En del blir inspirerade, andra kallar det för det största 

skithålet i världen.

Vare sig jag gillar Milano eller ej, så kommer jag ha en paus från 
detta arbete. Vilket förhoppningsvis leder mitt projekt vidare in i 

humanismens värld.
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Milano 2010

Milano..... Jag vill tacka Milano för att staden har givit mig god 
inspiration, mycket vandrande genom staden, sköna samtal med 
det trevliga folket och våren som har landat där. Har varit på det 

oändligt stora mässområdet, spanat in nyheter och sett unga
designers som vill lite mer. 

Det finns många duktiga unga designers som vill ut i världen och 
bli upptäckta av folket, det har givit mig en stor prestationsångest 

som trycker på mina axlar. Men man får väl se det som något
positivt och bara ösa på. 

De sköna stadsvandringarna har nog varit bäst, man flanerar runt 
och spanar in något monument eller liknande, sedan så entrar 
man en utställning med antingen intressanta eller ointressanta 

möbler.

Material som jag tyckte mig se mycket av var; trä, porslin, koppar, 
läder och naturvänliga tyger. Dessa materialen var starkt
representerade av unga designers och i skolutställningar. 

Det mest oväntade var vulkanutbrottet på Island ”Eyjafjallajökulls 
vulkan”, vulkanen sprutade aska utöver norra Europa och

medförde flygstopp på nästan samtliga flygplaster.
Vi blev strandade i Milano två extradagar och fick som tur var bo 
kvar på vårt vandrarhem. Vänligt sinnade människor hjälpte oss 
att få åka buss till Göteborg och sedan tåg till Stockholm, resan 
började ca 10:00 på tisdagen och vi kom till Stockholm kl 17:00 

på onsdagen. 

Långsamt är vackert.

Vulkanen tog tre arbetsdagar för mig i mitt examensarbete men 
jag fick åter se de vackra alptopparna och dalarna, mycket vackert. 
Buss är ett vackert sätt att färdas, man ser var man bör se för att 

uppleva omgivningen. Inte som vandra, men långt ifrån flyga. 
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Arkitektur/Möbeldesign

Arkitekturen vad har den gemensamt med möbeldesign.

För mig handlar det mest om bra materialval på rätt plats, inget 
onödigt på fel plats. Att formen och estetiken har ett sympatisk 
uttryck, förmedlar en känsla av sympati till användaren genom 

objektet.

Objektets värde är bra om det hamnar på samma nivå som man 
själv är på. En nivå om humana värderingar och material val, att 
låta uttrycket i möbeln symbolisera något vackert. Det vackra är 

bra om det är mänskligt så att man blir välkomnad av möbeln. 
Så att möbeln berättar hur du mår och får en talan och säger;

Se på mig, använd mig, hjälp mig, tar hand om mig, lek med mig!  
Och att man som människa förstår den kommunikationen.

För objekt äro ej döda föremål, låt dem blomma ut med oss
humanister i en vackrare värld. 

Arkitektur och möbeldesign hör definitivt ihop på många plan.

Jag ser det mer som kolonner från den antika tiden i Grekland och 
Rom. Som på led står kolonnerna och ger nya avtryck i
mänsklighetens historia, en tideräkning, en utveckling,

kolonnerna är som symboler för arkitekturen, Möblerna står på 
sina ben likt kolonner och sträcker på sig för att vinna nya
uppskattande ögon. Våra ögon tar till sig kolonnerna på ett

humant plan.
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Arkitektur/Möbeldesign

Vitruvius sade ”att en arkitekt måste vara mycket mer än bara
byggnadskonstruktör. Han måste även ha kunskap om geografi, 

geologi, geometri, anatomi och till och med musik för att bli 
framgångsrik”.

Jag ser det som en allkonstnär i sin yttersta glans, men kanske 
saknas de litterära krafterna, filosofiska och kritiskt granskande 
estetiska verktygen. När man är en hel stab med alla dessa folk och 
beteendevetare, då kan man i kollektivet skapa underverk i sann 
humanistisk anda, en anda som är oöverträfflig. Hur finner man 

en sådan grupp människor som fungerar ihop och har
samma mål. Mål som är tagna ur humanistiska och goda

värderingar. Kanske där finna alltet. 
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Funktion & Punk

Bilden till vänster och ovan är  bilder jag tog i mitt område
(Liljeholmen). Ett område fullt med kreativitet hos hemlösa,

alkoholister och löst drivande människor. De människorna har 
gjort det mest elementära som vi designers också gör/skapar. 

Dom har plockat ihop olika ready-mades till fullt fungerande
möbler för hårt belastade utomhusmiljöer. 

De möblerna dom har skapat är så pass samtida att de skulle passa 
in i Milano 2010 på ett modernt galleri, produkter som skriker 

funktion och punk. 

Mitt projekt utifrån.
Jag gör liknade saker som de hemlösa, fast med ett mer precist 
tänk, ett tänk om att ta vara på de kunskaper olika individer har.
Exempel, ta till vara på hantverkarens kunskaper, förse 

hantverkaren med arbetet för en bevarande kultur, hitta de
elementära funktionerna och estetiska formerna som uppfyller 
användarnas krav, leka med materialen på intressanta sätt, ge 
användaren förståelse om de olika materialen genom hantverks 
kunnande. På så vis kreera goda humanistiska produkter. Som 

den vanliga människan kan förstå och älska.    
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Lampa

En basning som gick åt pipan men kan skönja hur den skulle
kunna se ut. 
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Stolsprototyper

Bygga för att se, känna, lukta, sitta, uppleva och leka. 
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Skåpskisser

Olika sätt att knyta ihop läderdörrarna på.
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Detaljer

Detaljerna äro viktiga. Just nu i min process handlar det om att 
definiera ner till minsta detalj, eller så långt jag orkar och hinner 

med. 

Till vänster syns olika lösningar på låsanordningen på skåpet, de 
är bara ett axplock av de förslag jag tagit fram. Jag vill hela tiden 
hitta nya lösningar på saker vilket gör att utvecklingen går sakta 
framåt. Ibland så tror man sig hittat något bra men sedan nästa 

dag så förkastar man den idén. 

Nya val, nya detaljer, nya lösningar, vilket gör att hjärnan kokar 
över. Detaljerna är viktiga i objektet. Om man zoomar in och åter 
zoomar in så vill jag att man ska kunna se nya detaljer som är väl 

omhändertagna.  
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Skrivbord

Björk och Läder
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Stolar

Rödbok, linne och läder
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Bibliotekslampa

Ek, lin, läder och lite mässing
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Skrivbordslampa

Björk, lin, läder och lite mässing
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Vårutställning Förvaring Skåpet

Rödbok, läder och lin
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Vårutställning Knotlampan

Rödbok, lin, läder och lite mässing
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Vårutställning miljöbild

Stol och skåp
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Vårutställning Lampan Sara

Rödbok, lin, läder och lite mässing
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Vårutställning miljöbild
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Vårutställning miljöbild
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Diskussion & Analys

Jag har svarat upp på mitt syfte genom att humanistiskt reflektera 
och tänka över de val jag har som designer i min designprocessen. 

De olika val jag reflekterat filosofiskt kring är bland annat;
andras manifest, humana material, kulturhistoriska värden,

kvalité hantverk, vandrandet, intervju med en möbel, val genom 
dörrar, pengar, arkitektur och punk.

Jag har har skrivit ett manifest, som är en början på ett arbete som 
aldrig kommer att bli klart, något som kommer att utvecklas med 

mig hela livet.

Carl Malmsten made me do it, för mig har det varit mitt
arbetsnamn på examensarbetet, något som jag vill arbeta och 
kämpa för. Det syftar att ta tillvara på lärdomar från hela livet, 
genom olika skolor samt Carl Malmstens Furniture Studies. Något 

att leva upptill.

Produkterna jag utvecklat; boken, skåpet, tre stolar, fyra lampor 
och skrivbordet. Är för min egendel humanistiska sprungna ur 
mitt manifest, men att avgöra det i ett objektivt sammanhang 
om de äro humanistiska kan vara knepigt. För att mitt manifest 
är personligt, det är ett arbetssätt för mig, men kan utomstående 
människor förstå vad jag menar i rapporten, då kan de själva bilda 
en uppfattning om produkterna. Hela rapporten handlar om att 
förstå, förstår man den. Då kan produkterna bli humanistiska i ett 

objektivt sammanhang.

Jag har skapat fyra lampor i examensarbetet men inte diskuterat 
ljuset. Nu när jag se på arbetet så känner jag att en berättelse, om 

mitt sätt att se och uppleva ljuset på hade varit relevant.

Har manifestet hjälpt mig?
Manifestet hjälpte mig väldigt bra i början av projektet. Jag kunde 
göra enkla val, till exempel material val. Manifestet är för mig 
något jag lever med, så det har varit ganska smärtfritt. Men i slutet 
av arbetet har jag varit så inne i projektet att jag ibland tappat bort 
mig. Jag kanske skulle stannat upp lite oftare och reflekterat mer 
genom projektets gång, och sett över manifestet och utvecklat det.

Objekten svarar dom upp på manifestet?
Objekten/produkterna svarar upp på manifestet genom att vara 
tydliga i sitt formspråk och synlig göra materialmöten. Jag tycker 
att materialen passar in i objekten och gör dom trovärdiga. Jag har 
frågat mina arbetskamrater genom projektests gång, om de vill 
äga en sådan produkt/objekt hemma. Vill de det då passar de in i 

mina humana värderingar.
Jag känner även att jag inte har använt mig av linet/linnet

tillräckligt mycket, det finns massor man kan göra med lin som 
jag inte har gjort. Kan man använda lin som ett bärande

konstruktions material? lampskärmar? ett linneskåp skapat av 
bara linne? Lädret känner jag att jag har forskat mer i än linet, 

men inte tillräckligt. 
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Kan man göra hela sitt skal i läder om man lästar (3d-formar)? 
I de trä tekniska lösningarna har jag gjort mer än i de andra

materialen.
Men om dom äro humanistiska det är upp till betraktaren att 

avgöra. Humanistiska värden är filosofiska värden och de äro
subjektiva. likt allt annat.

Har jag utvecklats under tiden?
Jag tror att manifestet har hjälpt mig att inte göra för snabba

beslut, låta saker ta sin tid. Att jag i projektets gång har haft väldigt 
kul trots hårt arbete. Jag har också lärt mig att filosofera runt nya 
ämnen som jag normalt inte tänker runt i min kreativa process.

Har manifestet utvecklats under tiden?
Manifestet har utvecklats under de tre första veckorna i projektet, 

och har sedan fyllts på med nya tankar. Jag kunde arbetat/
utvecklat manifestet mer och haft det som en stående punkt på 

agendan att göra det.

Har projektet gett mig någon ny insikt?
Ja jag tror det, Jag har försökt att tänka humanistiskt så mycket jag 
klarar av. Om betraktaren känner att objekten är humanistiska då 

har jag lyckats skapa produkter sprungna ur humanistiska
värderingar. Så lite vetenskap som möjligt inblandad, för tänker 
jag humanistiskt på alla möjliga tänkbara sätt, så blir också arbetet 

vetenskapligt hållbart genom de filosofiska val jag gör.

Är det här  projektet något jag visa mina barnbarn?
Just nu känns det bra, allt har inte smält in i mig ännu, har svårt 
att se objektivt på projektet. Jag har levt med det här projektet dag 
och natt i många veckor. Men projektet har givit mig mersmak av 
designprojekt och jag känner att det här är något jag vill utveckla 
och bli bättre på. Jag känner att det skrivna ordet har givit mig ny 

kraft och skriva är något jag ska fortsätta med.

Bäst kontra sämst
Jag börjar med det sämsta, rapporten kanske inte är helt enligt de 
strikta och fyrkantiga ramar som finns för rapportskrivning, men 
det är inte syftet med den. Har inte analyserat linet/linnet och 
lädret fullt ut. Har inte utvecklat manifestet tillräckligt. Varit lite 
halv dålig på att se över manifestet och förhålla mig till det. Känt 
mig sjukt stressad och haft prestationsångest. Pratat med mig själv 

på tunnelbanan ganska högt. 

Bäst har varit de fina kontoret jag har haft tillsammans med Ania 
Pauser och Marcus Berg. Vi har haft en väldigt fin atmosfär och 
man har haft arbetsro och stöd nära tillhands. Har skapat en bok, 
stolar, skåp, lampor, skrivbord och en massa test objekt. Har haft 
kul med materialen i genom hela projektet. Inte kollat på TV de 
senaste veckorna. Har blivit bättre på att kritiskt granska mina val 

jag gör i en designprocess. Funnit nya vägar i livet som 
allkonstnär. 
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Tryckta källor

Nordiska träd och träslag; av Torbjörn Dahlberg, Sven Wistrand, Magnus 
Wiström (2004)

Woodbook, Taschen’s 25th Anniversary; av Romeyn Beck Hough, 
Charles Sprague Sargent (2007)
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The art and craft of leather; av Maria Teresa Lladó i Riba, Eva Pascual i 
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10-gruppen mönstertryck; av Kerstin Wickman, 2001
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http://www.ted.com/talks/philippe_starck_thinks_deep_on_design.
html 2010-06-01

Pro Domo; av Yona Friedman (2006)
In praise of shadows; av Junichiró Tanizaki (1977)

Wanderlust: A History of Walking; av Rebecca Solnit (2000)
De osynliga städerna; av Italo Calvino (1978)

Massive Change; av Bruce Mau (2004)
Den gudomliga komedin; av Dante Alighieri (början av 1300-talet)

Varje människa är ett skåp; av Lena Larsson (1991)



66

Bild sida 1
“Carl Malmsten made me do it” arbetsnamnet 
på examensarbetet och nått att kämpa för.
Foto David Ericsson

Bild sida 3
Containrar på led och väntar på att bli större, 
kan tänkas att det ska ske sakta eller?
Foto David Ericsson

Bild sida 4
Abstrakt konst eller en lampfot med tydliga 
former och symmetrier.
Foto David Ericsson

Bild sida 5
Min arbetsplats genom projektet ser stundtals 
ut så här, förändringar sker övertid och
utveckling av projektet.
Foto David Ericsson

Bild sida 6
En bild på en skog i Provence, längre in i 
bilden så möter ögonen grottan som stigen 
leder till
Foto David Ericsson

Bild sida 7
Min bokhylla som håller reda på mina minnen 
och små tingestar som förgyller livet. 
Foto David Ericsson

Bild sida 8
Moskén i Cordoba, Spanien, är en av de 
mest demokratiska byggnaderna jag skådat. 
Arkitekturen är snäll och vacker, tar inte upp 
onödiga plats, proportioner som ger och tar 
lika mycket. När man äntrar en sådan byggnad 
så känns det i hela kroppen likt rysningar.
Foto David Ericsson

Bild sida 9
En skog på Värmdö som ger upptäckarglädjen 
en förförisk dimension. 
Foto David Ericsson

Bild sida 10
En glaciär i Frankrike, som sakta krymper år 
efter år, en vackert sorglig blick av vår samtid.
Foto David Ericsson

Bild sida 11
Olafur Eliasson är en stor inspirationskälla 
för mig och hjälte. Han skapar världar där det 
vackra sker, såsom livet, soluppgångar och 
dylikt. 
Foto David Ericsson

Bild sida 12
För att ge en direktare känsla av manifesten, 
förhållanden och distanser.
Illustration David Ericsson

Bild sida 17
En solnedgång i Sierra Nevada.
Foto David Ericsson

Bild sida 18
Trä prover från svenska träd.
Foto David Ericsson

Bild sida 19
Iin/linne prover från Hälsingland.
Foto David Ericsson

Bild sida 20
Läder prover från Tärnsjö läder. 
Foto David Ericsson

Bild sida 21
Kulturhistoriska värden finns också i den onda 
historien, judemonumentet i Berlin med sina 
hårda former som representerar olika 
individer. Den ger en hård och stark upplevelse 
om den tragiska historien. 
Foto David Ericsson

Bild sida 22
Alhambra i Granada med sina vackra pelare 
som stått i hundratals år ger en inblick i vad 
kvalité är.
Foto David Ericsson

Bild sida 23
Ett springande barn som utforskar världen i 
staden, genom fantasi tar sig igenom gatorna i 
en gammalstad.
Foto David Ericsson

Bild sida 26
Ett foto på en målning i en paviljong, soliga 
Hamburg en vårdag.
Foto David Ericsson

Bild sida 28
Processen genom en bild, handens process här 
illustrerad.
Foto David Ericsson

Bild sida 29
Jag själv samlar på dörr bilder, detta är för mig 
en väldigt demokratisk dörr. Studera lite mer 
och hitta vackra detaljer som ger
upptäckarglädje.
Foto David Ericsson

Bild sida 32
Mitt gyllene snitt.
Foto David Ericsson

Bild sida 34
Ett nytt hus utan invånare, en protest ifrån 
folket, folket vill inte ha den nya brutalistiska 
arkitekturen. Detta händer idag 2010.
Människor enas om en ståndpunkt.
Foto David Ericsson



67

Bild sida 39
En förvaring, ett Manifest.
Foto David Ericsson

Bild sida 44
En inredning på Carl Malmsten Furniture 
Studies. 
Foto David Ericsson

Bild sida 45
Ett hus, en fasad, en dekonstruerad byggnad, 
på nytt födelse, ett uppvaknade, en form, en 
estetik, ett liv som hus.
Foto David Ericsson

Bild sida 51
Produkter som har fina detaljer definierade till 
sista beståndsdel.
Foto David Ericsson

Alla de andra bilderna har David Ericsson tagit 
för att illustrera ett sammanhang.
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