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SAMMANFATTNING 
Mitt arbete är ett sökande efter en skapandeprocess som passar mig. Jag 
riktar blicken utåt för att hitta nya sätt att göra på och att ge fler möjligheter i 
mitt eget skapande och i förlängningen komma närmare mitt eget sätt att 
skapa. Genom intervjuer med verksamma kulturutövare inom olika media, 
såsom designers, en serietecknare, en musiker och en poet söker jag efter 
nya möjliga metoder och processer. Liksom de personer jag intervjuar vill jag 
med mitt skapande dela med mig av berättelser sprungna ur mitt jag och 
ursprung. Jag vill berätta för att väcka tankar, minnen och reflektion. 
 
Min utgångspunkt är metodiken som förespråkas på Carl Malmsten Furniture 
Studies samt litteratur om skapande och jaget som utgångspunkt. Genom 
intervjuerna jag har gjort har jag utvecklats i min process och metodik och 
utforskat nya vägar för mitt skapande. Detta har även resulterat i två fysiska 
objekt, en diktbok och en förvaring. Dessa två berättar tillsammans om mina 
tankar om det innersta rummet, som vi alla bär inom oss. 
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ABSTRACT 
This work is a search for a creative process that suits me. I gaze outwards to 
find new ways to do and provide more opportunities for me in my making 
and ultimately get closer to my own way of creating. Through interviews with 
active creative performers in various media, such as designers, a cartoonist, a 
musician and a poet I search for possible new methods and processes. Like 
the people I interview, I want to share stories, through my making, from my 
self and origin. I want to share stories to evoke thoughts, memories and 
reflection.  
 
My starting point is the methodology that Carl Malmsten Furniture Studies 
advocates. Through the interviews my process and methodology has evolved  
and I have explored new paths for my creativity. This has also resulted in two 
physical objects, a book of poetry and a storage. These two unitedly speaks 
my thoughts on the innermost room, which we all have within us.
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FÖRORD 
Det här arbetet är mest för mig själv. Det är för mig och alla andra som 
någon gång känt att någonting skaver. Att någonting känns konstigt och lite 
fel i kroppen. Det här arbetet är en berättelse om att bryta sig loss och hitta 
nya stigar att vandra på. Nya stigar som tar en till nya platser. Eller gamla. De 
tar en hem, men också på äventyr.  
 
Först tänkte jag inte tacka någon alls. Men egentligen vill jag tacka alla. Alla 
som någonsin hjälpt mig. Utan er skulle inget kunna vara som det är idag. 
 
Jag vill särskilt tacka Daniel Svahn, Anna Kraitz, David Ericsson, Mats 
Jonsson, Markus Krunegård och Solja Krapu. Tack för att ni tagit er tid och 
frikostigt delat med er av eran kunskap, erfarenheter och tankar. Tack. 
 
Jag vill också tacka mina klasskamrater Josefina, Erik, Andreas, Sebastian, 
Ivar, Linda, Karin och Karin. Utan er hade livet varit väldigt mycket tristare. 
 
Och slutligen, tack Leo Johannsson och Kersti Sandin Bülow.  
Tack för att ni såg mig. 
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I. INLEDNING 
BAKGRUND 
I tre år har jag varit på Carl Malmsten Furniture Studies. I tre år har jag 
försökt lära mig att skapa på ett sätt, som jag tillslut har insett att jag inte 
trivs i. Det är för mig ett mekaniskt och statiskt arbetssätt med lite utrymme 
för frihet, en frihet som jag behöver och längtar efter. 
 
Jag är inte särskilt intresserad av funktionsanalyser eller tabeller med kryss i. 
Inte heller bryr jag mig om att ta fram ännu en stapelbar stol. Jag är 
intresserad av känslor och människor. Jag vill beröra något som finns bortom 
det rent praktiska. Jag vill investera känslor i mitt skapande. Jag tror att det 
jag gör måste betyda något för mig för att det ska kunna betyda något för 
någon annan. När en ger av sig själv tenderar en att få någonting tillbaka. 
 
Metoder och processer för känslomässigt skapande och skapande för att 
främja nya tankar och reflektion är något som jag har saknat under min 
utbildning. Därför vill jag rikta blicken utåt, bort från mitt nuvarande 
sammanhang, mot några av de människor som skapar sådant som jag tycker 
är intressant. Hur gör de, de som berör det jag också vill beröra? Hur gör de 
som delar med sig av sina egna berättelser? Alla som väcker tankar, minnen 
eller reflektion hos betraktaren och användaren. 
 
Hur går det till när en berättande designer, musiker, serietecknare eller poet 
skapar? Jag tror att en djupare inblick i ytterligare processer och metoder 
kommer att bidra till fler och större möjligheter i mitt eget skapande. 
 
MÅL 
Mitt mål är att undersöka ett antal skapandeprocesser med utgångspunkt i 
jaget och berättelsen. 
 
Målet är också att närma mig min egen designprocess. Jag vill återfå 
skaparglädjen och hitta mening med mitt arbete.  
 
SYFTE 
Jag vill känna mig trygg inför mitt fortsatta arbetsliv för att kunna skapa 
möbler som berör det känslomässiga. Möbler som främjar reflektion, minnen 
och tankar. 
 
FRÅGESTÄLLNING 
Hur kan jag genom insikt i andras skapandeprocesser berika min egen? 
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METOD OCH KÄLLOR 
Genom intervjuer med verksamma kulturutövare vidgar jag mitt synsätt på 
skapandeprocessen. Jag inspireras i min egen skapandeprocess och hittar 
förhoppningsvis nya metoder att använda mig av i mitt eget skapande. 
 
Jag vill inte utesluta några metoder eller begränsa mig för mycket eftersom 
att målet är att närma mig, lära känna, min egen designprocess. Jag vill 
lämna så många dörrar som möjligt öppna, även om jag såklart förhåller mig 
till den designmetodik jag fått insikt i under utbildningen. 
 
Eftersom att målet med arbetet är att hitta en mening och skaparglädje gör 
jag bara sådant som jag själv tycker är meningsfullt och roligt. Det blir min 
metod för att ta mig igenom arbetet.  
 
Fokus i arbetet ligger inte på det fysiska objektet. Ett fysiskt objekt är att 
betrakta som en del i metoden och det huvudsakliga arbetet dvs processen.  
 
Teoretiskt har jag min utgångspunkt i litteratur om designprocessen, 
känslomässigt skapande och affektiv design. 
 

AVGRÄNSNINGAR 
Jag kommer i det här arbetet och i designprocessen att fokusera på den 
reflektiva nivån av design. Den typ av design som främst handlar om 
objektets budskap och syfte, om sammanhang och historia.  
 
Det är jag, min egna person och jag som designer, som är avsändare för 
arbetet. Det gör att jag troligtvis kan tillåta mig att ha en mer konstnärlig och 
fri process än om avsändaren hade varit en producent eller ett varumärke. 
 

II. TEORETISK BAKGRUND 
AFFEKTIV DESIGN 
Kunskapen om vår relation till objekt och dess subjektiva och emotionella 
betydelser har på senare år skapat ett forskningsområde inom känslor och 
design, även kallat affektiv design. Vi har nog alla speciella objekt i vår 
omgivning som är känslomässigt betydelsefulla för oss. Det är objekt som 
gör oss glada och lugna och deras betydelse sitter inte i prestanda eller 
funktioner. Det finns också objekt som inte tilltalar oss trots att de praktiskt 
fungerar bra. Insikten i att objekt är känslomässigt meningsfulla för oss 
människor och att designers kan arbeta på olika sätt för att ta fram det 
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affektiva i objekt har funnits länge. De strukturerade redskapen och 
metoderna för forskning och produktutveckling inom affektiv design har 
däremot en betydligt kortare historia (Nino, 2007, 97). 
 
Don Norman hävdar i boken "Emotional Design. Why we love (or hate) 
everyday things" att vi människor blir mer och mer beroende av affektiv, eller 
emotionell design. Norman menar att det är en process som äger rum på tre 
olika nivåer samtidigt, och för att skapa god design måste en ta alla de tre 
nivåerna i beaktning. Han skriver också att den emotionella aspekten av 
design kanske till och med är mer avgörande för en produkts framgångar än 
dess praktiska delar (Norman, 2004, 10-12).  
  
Norman kallar de tre nivåerna för visceral design, behavioral design och 
reflective design. Jag kallar dem i fortsättningen för inre design, 
beteendedesign och reflektiv design. Norman menar att alla dessa nivåer 
spelar roll för vår totala upplevelse av design. Alla tre är lika viktiga, men 
kräver olika metoder från designern i designprocessen (Norman, 2004, 58).  
 
Den inre designen är den design som talar direkt till vårt inre. Det är den 
som riktar sig mot oss som djur, till vår kropp och det köttsliga. För att 
förklara hur inre design verkar hämtar Norman exempel från växtriket, från  
bl a blommornas välbalanserade utformning. Han menar att objekt som 
dessa fungerar som förebilder för just denna inre design. 
 
Beteendedesign är den design som främst behandlar användbarhet. Här 
spelar inte utseende någon nämnvärd roll, utan det är prestation som är 
desto viktigare. God beteendedesign består framförallt av fyra komponenter; 
funktion, förståelse användbarhet och taktilitet. Funktionen kommer oftast 
först och det viktigaste är vilken funktion objektet ska utföra. För om den inte 
utför något användbart är det väl ingen som bryr sig om den fungerar bra? 
 
Den reflektiva nivån handlar först och främst om budskapet och syftet med 
objektet eller användningen av den. Den handlar också om betydelsen, 
personliga minnen och associationer som objektet framkallar. Den säger att 
objektet kan vara mer än dess funktion, att det egentliga värdet kan ligga i 
att uppfylla människans emotionella behov. Och ett av mäniskans viktigaste 
behov är att fastställa sin självbild och plats i världen (Norman, 2004, 73-75). 
 
Design på den reflektiva nivån är mer komplex än på de andra två nivåerna. 
Reflektiv design handlar om långt mycket mer än objektet i sig, det 
överskrider objektet och handlar snarare om ett sammanhang och en 
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historia. Norman skriver också att just den här typen av design är extra svår 
att lyckas med då det handlar om så många andra aspekter än objektet 
specifikt (Lundblad, 2004). De här objekten är mer än materiella ting för oss. 
Vi är stolta över dem, inte nödvändigtvis på ett skrytsamt plan, utan för att 
de tillför en mening till våra liv (Norman, 2004, 12). 
 
Det är de objekt som är förknippade med speciella minnen eller 
associationer som framkallar särskilda känslor som har visat sig vara mest 
betydelsefulla för oss människor. Det handlar inte bara om objektet i sig, 
utan det viktiga är alltså historien, kanske ett tillfälle som kommer till minnes. 
Det är dessa ting vi fäster oss vid. De som ger oss betydelsefulla personliga 
associationer och påminner oss om trivsamma stunder (Norman, 2004, 44). 
De här minnena reflekterar våra erfarenheter. De påminner oss om familj och 
vänner och förstärker vår egen självbild. Vår självbild, hur vi ser på oss själva, 
spelar ofta större roll i våra liv än vi vill erkänna (Norman, 2004, 49). 
 
God design kan enligt Norman, precis som litteratur, musik och konst, 
uppskattas upprepade gånger. En tröttnar helt enkelt inte. Vad är det då 
som skiljer objekt som är vackra vid första anblicken, vars attraktion mattas av 
med tiden, från en djup långvarig tillfredsställelse? Norman hävdar att inslag 
av intelligens och överraskning kan vara skillnaden (Norman, 2004, 91-92). 
 

JAGET SOM UTGÅNGSPUNKT 
Jag tror att en som designer kan låta jaget och den egna personen komma 
fram olika mycket beroende på vem som står som avsändare för det 
slutgiltiga objektet. I ett arbete för ett stort varumärke är det ju varumärkets 
värderingar och personlighet som ska komma fram, medan en som egen kan 
vara betydligt mer fri. Arbetar en för en producent är det såklart olika 
beroende på producent, men jag upplever att det ofta är båda delarna, både 
deisgner och producent som ska lysa igenom. 
 
Det här arbetet är ett sökande efter en process som passar mig, vilket 
betyder att jag vill vara så fri som möjligt. Det är jag själv som designer som 
är avsändare i det här arbetet och det ger mig en större frihet i processen. 
 
Rollo May hävdar i boken "Modet att skapa" att engagemanget måste 
förankras i den egna varelsens centrum, annars kan det i längden inte finnas 
något genuint engagemang (May, 1975, 10). Han skriver att 
skapandeprocessen startar med ett möte och ett media som också blir en del 
av mötet. Det avgörande är inte storleken av viljeansträngning utan graden 
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av absorbering och intensitet. Det måste också finnas någon typ av 
engagemang (May, 1975, 37).  
 
"Kreativitet är den intensivt medvetna människans möte med sin värld" 
skriver May (May, 1975, 49). Den vetenskapliga kreativiteten kräver att 
människan har möjlighet att skapa i en fri och sann mening. I den 
utsträckning den fria originella kreativiteten går förlorad, den som bl a 
uttrycks i dikt, musik och konst, kommer vi också att förlora den 
vetenskapliga kreativiteten (May, 1975, 64). 
 
Berättelsen och jaget 
I boken "Skriva - en metod för reflektion" menar Maria Hammarén att 
jagberättelser ofta förkastas. Att resonera i generella beteckningar är 
betydligt tryggare än att berätta en berättelse som tvingar en till att ta egen 
plats (Hammarén, 2005, 29). 
 
En kan skapa makt eller distans genom att låta bli att konkretisera. 
Skärningspunkten mellan det generella och konkreta främjar det verkliga 
samtalet och nya innebörder kan uppträda (Hammarén, 2005, 49). 
 
Erfarenhet och reflektion är grunden till den erfarenhetsbaserade kunskapen. 
Erfarenhetens form är berättelsen För att belysa denna erfarenhet krävs att 
en kan hämta material ur sitt eget lager och synliggöra det. En kan även 
lyssna på andras berättelser. Det krävs mod att på nytt knyta kontakt med de 
berättelser vi bär inom oss och undersöka dem (Hammarén, 2005, 17-18). 
 
Hammarén menar att blockeringar i skrivandet för det mesta handlar om 
föreställningen att behöva uppfylla någon annans krav, men att det ju 
egentligen är den egna berättelsen det handlar om (Hammarén, 2005, 39). 
Jag tror att det här går att överföra på skapande överhuvudtaget, att 
blockeringar ofta handlar om krav. Känslan av att inte lyckas uppfylla andras 
förväntningar, rädslan över att kanske göra någon besviken. Oro inför 
mottagandet. 
 
SKAPANDETS PSYKOLOGI 
Människans kreativitet kräver gränser. Själva skapandet uppkommer ur 
människans kamp mot och med dessa gränser. Medvetandet uppkommer i 
sin tur ur insikten om gränserna och uppstår genom spänningen mellan 
begränsningarna och möjligheterna. Medvetandet är det som kännetecknar 
människans existens. Gränserna breddar människans personlighet och går 
hand i hand med expansion (May, 1975, 104-105).   
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Mellan det medvetna och det omedvetna finns ett kompensatoriskt 
förhållande. Det medvetna granskar det omedvetnas vilda och ologiska 
nycker, medan det omedvetna förhindrar det medvetna att torka och 
förvandlas till en uttryckslös, ofruktbar förnuftsmässighet. Om det medvetna 
går långt åt ena riktningen i en fråga kommer det omedvetna gå åt motsatt 
riktning (May, 1975, 53).  
 
Den inre formens harmoni, teorins inre sammanhang och skönheten som 
vädjar till människans sensibilitet är betydelsefulla faktorer som bidrar till att 
en specifik idé framträder. Detta genombrott upplevs genast som sant, det 
är självklart att formen ska vara precis sådan (May, 1975, 62).  
Det är tankar eller föreställningar som bryter igenom ett skikt bortom det 
vanliga medvetandet. De omedvetna dimensionerna möjliggör ett 
medvetande eller en handling som en inte kan eller vill aktualisera. 
Möjligheten ger upphov till det fria skapandet (May, 1975, 50).  
 
Verktyg och metoder bör fungera som det omedvetnas förlängning, men kan 
istället lätt bli ett försvar mot det omedvetna. Det kan leda till att dessa 
verktyg blir försvarsmekanismer mot de omedvetna dimensionerna och 
förhindrar insikterna. (May, 1975, 63). May skriver att insikterna knappast 
kommer slumpartat utan överrensstämmer med ett mönster där det egna 
engagemanget är en central del. Dessa insikter kommer vid uppehåll i 
perioder av hårt arbete, mellan medveten anstränging och vila. Psyket 
behöver släppa de inre kontrollerna för att kunna föra fram nya idéer (May, 
1975, 56-57).  
 
Denna växling är beroende av människans förmåga att använda ensamhet på 
ett positivt sätt. Att kunna vara stilla och låta ensamheten arbeta för och i sig. 
En måste ha förmågan att vara ensam för att kunna få insikter från sitt 
omedvetna (May, 1975, 60-61).  
 
MIN UTGÅNGSPUNKT 
Jag tar avstamp i den kunskap jag fått under mina tre år på 
Möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Furniture Studies. Den metodik 
som lärs ut under utbildningen är främst problem och lösningsorienterad. 
Det handlar om att formulera ett problem, identifiera dess tänkbara lösningar 
för att sedan kunna välja den bästa lösningen. 
 
"Vilda idéer och djuplodande analys. Om designmetodikens grunder." av 
Jan Landqvist är en bok som använts som kurslitteratur i majoriteten av 
designkurserna under utbildningen. Boken sammanfattar designmetodikens 
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grunder och sammanställer etablerade rutiner. (Landqvist, 1994, 7) Boken är 
idag 20 år gammal och jag är säker på att professionen utvecklats mycket 
sedan dess och att det har tillkommit en del forskning. Undervisningen under 
utbildningen tar upp några sätt att arbeta på, men jag saknar en bredd och 
en valfrihet och det är det som gett upphov till mitt arbete. 
 
Landqvists sammanställning är baserad på hans egna men också andras 
erfarenheter från praktiska designrörelser. Han skriver att utvecklingsarbetet 
består av många nödvändiga moment och att designers därför till viss del 
tvingas arbeta efter liknande mönster. Han skriver också att metoderna är lika 
många som antalet designers, men att det alltid finns ett behov av en 
systematisk metodik (Landqvist, 1994, 8).  
 
Landqvist menar att basen för all designmetodik är densamma och att 
arbetet ska planeras utifrån den. Den består av fyra olika delar, behov, 
analys, visualisering/gestaltning och resultat/produkt.  
Designprojektet startar med en väl genomtänkt planering. Detta är en viktig 
utgångpunkt för ett effektivt genomförande och det kan också finnas en 
beställare som räknar med en ekonomisk kalkyl. Projektplaneringen är 
nämligen grunden för offertskrivningen. Processen startar sedan med ett 
behov eller definierat problem som ska lösas. Detta efterföljs nästan alltid av 
en ingående analys av problemet. Visualiseringen och gestaltningen handlar 
om konkretisering, med skisser, mock-ups, modeller, prototyper och/eller  
CAD-handlingar visa förslag på lösningar. Slutligen ska reaultatet vara rätt 
utfört och tillgodose analysens krav (Landqvist, 1994, 13-15). 
 
Funktionsanalysen dyker upp i steg två, efter att behovet eller problemet är 
definierat. Funktionsanalysen hjälper oss att uttrycka oss och tänka i 
funktioner istället för färdiga lösningar. Den är också ett bra verktyg för att 
säkerställa att en har "tänkt på allt" innan den kreativa processen börjar. 
Funktionsanalysen går ut på att analysera och formulera alla produktens 
funktioner, från dess primära syfte till minsta möjliga irritationsmoment. 
Analysen görs genom undersökningar, tester, intervjuer, forskning och 
litteratur och den avser att systematiskt och metodiskt utvärdera krav och 
önskemål som ställs på produkten (Landqvist, 1994, 34-35). 
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1. En del av en funktionsanalys 

 
En stor del av Landqvists bok ägnas åt att förklara funktionsanalysen, 
offertskrivning, argumenteringslistor och krysscheman. Det är för mig 
mekaniska metoder och system som lämnar lite utrymme för personen och 
jaget, känslorna och det känslomässiga skapandet och kanske något som går 
under benämningen magi. 
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IiI. MIN UNDERSÖKNING 
INTERVJUER 
Jag har intervjuat sex verksamma kulturutövare om skapandeprocesss och 
meningen och glädjen med skapandet. Jag vill samla deras tillvägagångssätt 
för att bredda horisonten av möjliga sätt att ta sig an skapandet. Jag tror att 
det leder till större möjligheter i mitt eget skapande. Jag har också samtalat 
med en möbelproducent som värnar om konstnärliga värden och lyfter fram 
berättande möbler, för att sätta den typen av design i ett mer industriellt 
sammanhang. 
 
Möbelproducenten 
Källemo är en möbelproducent som värderar och lyfter fram möbler som 
berättar och på så sätt skiljer sig från andra möbelproducenter. De 
värdesätter ett konstnärligt uttryck och väljer den visuella kvaliteten framför 
komfortkvalitet. Jag har intervjuat Erik Lundh, Källemos VD. Erik säger att det 
inte spelar någon roll hur hållbara möbler en gör om den visuella kvaliteten 
saknas. Han menar att den visuella kvaliteten bor i möbler med uttryck som 
håller över lång tid. Erik säger också att det kan vara svårt att sätta fingret på 
hur en skapar den visuella kvaliteten, men att det ofta handlar om möbler 
som berättar, utforskar och problematiserar. Berättelsen ska vara något som 
kommer inifrån och ut och att en nästan kan känna när det är äkta. Han stöter 
ofta på möbler där berättelsen känns efterkonstruerad, där den finns till 
endast som ett försäljningsknep.  
 
Vissa av Källemos möbler är nästan som konstverk, men det är alltid viktigt 
att möbeln kan överleva utan berättelsen, att den kan stå för sig själv. 
Berättelsen är ett betydande mervärde, men det är modellen och uttrycket 
som är det huvudsakliga. Erik understryker också att deras möbler inte är 
konst eftersom att upphovsmännen är möbeldesigners, men att möblerna 
bär på konstnärliga värden. Han säger att konst är beroende av avsändaren 
och dess avsikt. 
 
Det som gör Källemo speciella är alltså inriktningen på det konstnärliga 
uttrycket och de visuella värderingarna. De har svårt för när det blir för 
industrialiserat. Det är i kombinationen mellan hantverket och industrin som 
känslan och äktheten uppstår.  
 
Urval och frågor 
De människor som jag har valt att intervjua har, enligt min uppfattning, en 
stark utgångspunkt i jaget. Det är tydligt att de utgår från sig själva men 
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också att de har en vilja att nå ut med någonting, en agenda bortom 
objektet i sig. De ger mycket av sig själva och det går nästan att se delar av 
personligheten i objekten. 
 
Målet med samtalen har varit att få klarhet i intervjuobjektens 
skapandeprocesser, vilka metoder de använder sig av, hur de tänker och vad 
som ger dem mening och glädje. 
 
Jag har inför varje samtal gjort research och förberett frågor relevanta för 
respektive person. Jag har varvat öppna frågor med mer specifika frågor 
gällande deras arbeten. Detta har jag alltså använt som ett verktyg för att få 
klarhet i de olika punkterna. I övrigt har jag försökt hålla samtalen fria och 
låtit dem ta den väg de tagit och har ibland fått styra tillbaka. 
 
Daniel Svahn 

 
2. Daniel Svahn 

 
Daniel Svahn tog examen från Beckmans formlinje 2009 och driver sedan 
dess sitt egna designkontor, Daniel Svahn Studio. Jag lärde känna Daniel 
under hösten 2009 via mitt jobb på IKEA Kungens Kurva, där även han 
jobbar. Daniel skriver på sin hemsida att han ofta arbetar med berättelser för 
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att han vill tillföra ett mervärde till produkten och dess användare 
(www.danielsvahn.com). Detta är också den största anledningen till att jag 
ville intervjua Daniel. 
 
Jag träffar Daniel på hans kontor som ligger vid Telefonplan, i samma 
byggnad som Konstfack. Han har med sig sin yngste son Tim och berättar 
skämtsamt att sonen är döpt efter möbeldesignern Tim Alpen. Vi sätter oss i 
ett konferensrum. Tim leker på golvet med en boll. 
 
Daniel berättar för mig att han ofta utgår från sig själv i sitt skapande, men 
att han väljer att uttrycka sig genom en ganska generell synpunkt. Han tänker 
på generella och basala, primala behov som finns hos de flesta människor, 
som till exempel längtan efter naturen. Han berättar en generell, 
allmängiltig, historia men med vissa sidospår. Ett exempel är kollektionen 
Kupor som är väldigt naturromantisk men också en påminnelse om alla de 
bistammar som dör genom människans ickesamspel med naturen. 
 

 
3. Daniels kupor 

 
Daniel delar upp sina projekt i två kategorier, Konfektion och Kollektion. 
Konfektion är oftast i samarbete eller med ett företag i åtanke medan 
Kollektion innefattar hans mer konstnärliga projekt och processen ser lite 
olika ut beroende på vilken av kategorierna han arbetar med. När han jobbar 
med Kollektion utgår han alltid från sig själv medan det i Konfektion kan 
handla om att arbeta mot en brief. Processen börjar med ett tankefrö. I 
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Kollektion är det alltid tankefröt som initierar själva arbetet medan han i 
Konfektion ibland får söka efter fröt i det aktuella företagets värderingar eller 
formspråk. 
 
Tankefröt är en "idé om något". Det handlar om intressen och egna 
observationer. Daniel arbetar efter påståendet att "vad som helst kan bli 
någonting annat". Jag tror att han syftar på att vad som helst kan bli något 
nytt, få nya värden, i en annan kontext. 
 
Daniel berättar för mig att han jobbar mycket "i huvudet". Han är dålig på 
att skissa i traditionell bemärkelse, när det kommer till mängd. Det blir inte 
många pappersskisser men desto fler i digital form. Han tycker också om att 
jobba med skalmodeller, helst i fullskala, men det är inte ofta han har 
möjligheten till det.  
 
När objektet fått sin form, antingen genom 3D-modelleringar, skalmodeller 
eller både och är det dags för en prototyp i fullskala. I detta skede sker 
ytterst få förändringar, utan det mesta är alltså bestämt tidigare i processen.  
 
När det kommer till att fatta beslut följer Daniel oftast sin magkänsla. I sina 
konstnärliga projekt kan han vara ganska bestämd medan han i samarbete 
med företag är mer öppen för kompromisser.  
 
Daniel har ett genuint intresse för formgivning och det är färden från tanke 
till fysiskt objekt som driver honom. Han arbetar mycket för och från sig själv 
och under de år han har hunnit vara verksam har han upptäckt att det som 
uppskattas av honom själv också uppskattas av andra. Kanske är det just för 
att han försöker vara generell. 
 
Berättelsen, som alltid återfinns i Daniels formgivning, behöver han för att 
motivera sig själv. Den är en metod för att över huvud taget kunna göra. Han 
behöver den för att rättfärdiga sitt arbete och ge det en djupare mening, 
bortom ytan. Berättelsen ska däremot inte vara övertydlig i själva objektet, 
utan betraktaren eller användaren måste få utrymme för egna tolkningar. 
Daniel säger att det blir mer personligt om användaren själv får läsa in 
meningar och skapa en personlig relation till objektet. Det gör det hela mer 
intressant. 
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4. Quiet Riot av Daniel Svahn för Mitab 
 

När Daniel arbetar utgår han ofta från befintliga objekt och som han placerar 
i en ny kontext. Han har till exempel gjort en skärmvägg för kontorsmiljö 
inspirerad av klassiska kravallstaket. Daniel menar att människor refererar och 
relaterar, medvetet eller omedvetet, just för att de redan känner till objekten. 
 
I slutändan kanske dessa historier handlar om att beröra och berika någon 
annans liv. Det kanske är syftet som finns utanför egot. Berättelserna ger 
objekten mening. Det blir befogat.  
 
Anna Kraitz 
Anna Kraitz tog examen från Beckmans formlinje år 1999 och har sedan dess 
arbetat som möbel- och produktdesigner. Hon inspireras av vardagslivet och 
vill genom sina objekt dela med sig av sina betraktelser till andra. Hennes 
berättelser kan vara såväl triviala vardagsbetraktelser som större existensiella 
teman (www.kraitz.se). Anledningen till att jag ville intervjua Anna är att jag 
tycker att en ser mycket av henne i objekten hon skapar. Jag upplever att 
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hon har en stark förankring i jaget samtidigt som hennes produkter också 
uppskattas av omgivningen.  
 

 
5. Anna Kraitz 

 
Jag sitter i en fåtölj på Waynes Coffee på Hornsgatan när jag ringer Anna. Vi 
har på mail bestämt att jag ska ringa klockan 10. Jag ringer, inget svar, jag 
blir nervös. Två eller tre minuter senare ringer hon upp. Jag börjar med att 
fråga henne om hon upplever att hon berättar om sig själv genom sitt 
skapande, i sina objekt. Hon håller med och säger att hon inte skulle kunna 
göra utan att utgå från sig själv. Men hon säger också att den slutgiltiga 
berättelsen, den som visas för betraktaren och användaren, kanske inte 
handlar så mycket om just henne ändå, utan blir något öppet för andra att 
läsa in och känna igen sig i.  
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Berättandet och utgångspunkten i jaget är Annas arbetsmetod. Det ger 
arbetet mening och gör att det blir lustfyllt, för henne själv. Hon hoppas att 
omsorgen och glädjen syns och lyser genom objektet och på så vis kan 
skänka mening, även till andra. Metoden har hon haft i sig ända sedan hon 
var barn och ritade teckningar. Hennes arbete idag är helt enkelt en 
fortsättning. Det är som en lek, men också en bearbetning som är svår att 
komma ifrån. 

 
6. Selfie av Anna Kraitz för Källemo 

 
Anna understryker att hennes process absolut inte är linjär, utan att saker 
ständigt överlappar. Den börjar inte med berättelsen utan den föds parallellt 
med skiss- och tankefasen, som i sin tur pågår parallellt med hela livet. Hon 
tecknar mycket för hand, med papper och penna, precis som när hon var 
barn. Ibland ger hon sig själv en brief och ibland kommer briefen från ett 
företag. När hon går vidare har hon en klar och tydlig idé, både gällande 
berättelse och form. 
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7. Annas skisser 
 

Allt är inte definierat när prototyparbetet, 3D-modelleringen eller 
produktionsunderlaget påbörjas. Objektet växer fram och hon har den klara 
och tydliga idén som vägledare. Hon säger igen att allt överlappar. När Anna 
känner att "nu är det bra", är arbetet färdigt. Ibland kan det också vara en 
deadline som avgör.  
 
Anna har jobbat i många år och tycker sig se att hennes berättelser inte 
nödvändigtvis är åtskilda från varandra, utan bara är små delar av en och 
samma berättelse. Vissa av dem upprepar hon dessutom flera gånger. Alla 
de här berättelserna är tillsammans en sammanfattning av hur hon upplever 
saker. Det är en större berättelse. En berättelse om henne, livet och tiden vi 
lever i. 
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David Ericsson 
 

 
8. Det här är David Ericsson 

 
David Ericsson tog sin examen från Carl Malmsten Furniture Studies 2010 
och grundade därefter DAVID ERICSSON Design Studio. Jag tycker att 
David är humor, fantasi och material. Jag tycker att han bjuder mycket på sig 
själv i det han gör. Jag lärde känna David när jag gick i ettan och han var 
gästlärare på Carl Malmsten Furniture Studies. Jag ville intevjua honom för 
att han har gjort ett valskåp. Så enkelt var det. 
 
Jag träffar David på ett cafe Bagel Deli vid Fridhemsplan. Han bor där 
tillfälligt, jag frågar inte varför, men jag tror att han nämnt något om 
stambyte förut. 
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Jag frågar David om han själv tycker att han berättar genom sitt arbete. Han 
svarar att berättelserna inte är medvetna, att det inte är en medveten grej 
han gör, men att han alltid tar avstamp i något.  
 
David har alltid målat valar. Det är hans intresse. Han fascineras av idén om 
valen, de är mystiska. En vet så lite om vattnet och valarna. 
 

 
9. Davids valskåp 

 
David är en görare och det är till stor del på grund av att han är rastlös. Och 
att han verkligen älskar att bygga saker. Hans skapande är hans uppdrag och 
måste, men det är också viktigt att ta medvetna pauser och inte arbeta med 
samma sak för länge.  
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David är en humoristisk människa och vill att det ska synas och märkas i det 
han gör, objekten han skapar. Han gillar siffror och att måttsätta saker. Halva 
millimetrar tilltalar honom. Han säger att han tror att alla har sitt egna gyllene 
snitt. Jag frågar David om han utgår från sig själv i sitt skapande. Han svarar 
att det på sätt och vis är så. Han har nyligen gjort ett skrivbord och ett skåp 
där han haft sig själv som utgångspunkt. Han har skapat möblerna med tanke 
på sin egen arbetsplats, så som han själv skulle vilja ha den. 
 
David ser på sitt arbete som ett enda långt livsprojekt. Alla objekten är en 
naturlig utveckling av varandra. Och allt en gör är också ett porträtt av en 
själv. 
 

 
10. Davids dockskåp 
 
Tydlighet är något som David lägger stor vikt vid. Tydlighet når en genom 
att vara ärlig mot sig själv och andra. När en vågar lita på sig själv, då blir det 
tydligt. Han tycker också att en som möbelformgivare kan tillåta sig vara 
konstnärligare än en industridesigner och projekt som dockskåpet, som 
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egentligen är just ett dockskåp för hans dotter, blir ett designprojekt genom 
att han är designer.  
 
Han vill med sitt arbete bjuda på andra möjliga konstruktioner och material 
än det självklara. Det finns så mycket ogjort, säger han. Han vill också få 
andra att förstå storheten i trä. Det är hans personliga, tekniska agenda och 
den är viktig i hans skapande. Men det är också viktigt att ha kul, säger 
David. 
 
David samlar på saker och material. Det kan vara en kaffekopp med fin emalj 
eller rundstav i olika tjocklekar. David menar att det finns massor av 
uppfinningar och material som kan lyftas in i möbelvärlden. Han samlar de 
fina sakerna och materialen på sitt skrivbord och i lådor. Det aktuella 
projektet avgör vad som för tillfället står framme. "Folk tycker att det är 
stökigt, men jag tycker inte det" säger David om sin arbetsplats. 
 
När jag frågar David om processen säger han att han inte har någon process. 
Att den kan inte förklaras. Han försöker ändå förklara att den innehåller 
tanke, skiss och bygg och så far det där emellan, fram och tillbaka, hela 
tiden. Tankeprocessen finns alltid med i början medan skissprocessen pågår 
jämt. Det handlar mycket om idégenerering. Det handlar om idéer, lösningar 
och tekniska detaljer. David gillar att ha mycket att välja mellan, han gör 
mycket. Ibland gör han också bara för att göra. 
 
I verkstaden skulpterar han oftast fram objekten, och han är där tidigt i 
processen. Innan han börjar skulptera har han oftast en klar bild av vad som 
ska göras, sedan förändras det på vägen. Allt lever när han går in i 
verkstaden och alla processerna pågår samtidigt. David säger att han tycker 
om att rita på träbitarna. Innan bitarna sätts ihop till ett färdigt objekt måste 
de vara fina var för sig. En och en, varje del ska vara fin för de som jobbar 
med att sätta ihop objekten ska också ha roligt. Främst är det egentligen för 
att David själv ska ha roligt i monteringen, men det finns också en omtanke 
om arbetaren. 
 
David arbetar jättemycket på instinkt och saker måste verkligen vara 
tillräckligt bra. Det måste uppnå hans egna "good enough". Det är känslan 
som styr och avgör. När känslan är där är det också färdigt. 
 
David tycker att det han gör är väldigt bra tills han visar dem för andra. När 
objekten är klara. När andra säger att det är fint och bra får han dåligt 
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självförtroende och tycker själv att det är dåligt. Därför måste han alltid göra 
nytt. Därför blir han aldrig klar. För han kan alltid göra. 
 
Mats Jonsson 
Mats Jonsson är serietecknare och tecknar självbiografiska serier. Han skildrar 
livet som det är. Hur det är att flytta från Bollstabruk till Stockholm, att läsa 
på journalistlinjen, att göra slut och bli ihop, att få barn. Han är sedan 2003 
också redaktör för Galago, en tidsskrift som innehåller serier, satiriska texter, 
noveller och allehanda infall. Jag började läsa Galago och Mats serier i 14-
årsåldern och det jag tycker är så bra med honom är att han är sådär naken 
och transparent som en egentligen inte vågar.

10. Mats Jonsson och en porslinsleopard 

 
Jag träffar Mats på Ordfronts kontor på Södermalm. Vi sätter oss i en liten 
soffgrupp och jag blir serverad vatten i ett champagneglas. Det är lyxigt på 
Ordfront. Mats berättar att han har ritat självbiografiska serier ända sedan de 
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tidiga tonåren. I början fanns total transparens och han reflekterade knappt 
över berättelserna han berättade överhuvudtaget. Nu är han betydligt mer 
medveten och väger allt han släpper ifrån sig på guldvåg. Dessutom har han 
numera en fru och dotter att ta hänsyn till. Jag frågar Mats om berättelsen då 
är lika sann nu som förr, eller om den är mer konstruerad. Han svarar att även 
om medvetenheten är större nu så tycker han att berättelsen är lika sann. 
Livet följer ju inte den dramatiska kurvan, direkt.  
 

 
11. Seriestrip av Mats  

 
Mats tänker mycket i bokform när han skapar. Böckerna består av kortare 
serier som alla behandlar ett och samma ämne, och det är ämnet som är 
starten på processen. Ämnet är något som Mats VILL berätta om och det är 
något som MÅSTE UT. Det är en känsla som måste finnas för att något ska 
bli av. 
 
Mats berättar om ett knep han använder sig av när han MÅSTE få ut idéer 
snabbt t ex inför en deadline. Han går till Hurtigs konditori på 
Drottninggatan. Det är för honom en neutral plats dit ingen han känner går. 
Han stänger av omvärlden och är ensam. Han har gjort Hurtigs till sitt trygga 
rum och han går alltid därifrån med en idé om vad han ska göra. Tidigare var 
natten hans trygga rum, men sedan han fick barn behöver han sova på 
nätterna. 
 
Mats använder spilltiden i livet för att fundera. Spilltid är tid då en gör andra 
saker, som diska eller åka buss. När han kommer på saker skriver han ned 
stödord i sin anteckningsbok. Ibland infinner sig DEN GUDOMLIGA 
INSPIRATIONEN. Det är då saker och ting faller på plats. Mats säger att det 
är skönt när det händer. När han sedan har hela berättelsen klar för sig 
skriver han ned den som en tråkig novell. Ja, han säger tråkig novell. Den blir 
sedan underlag för bildmanuset som är väldigt skissigt men med all text 
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utskriven. I det här skedet vet han med säkerhet att det blir en serie och att 
den blir som i manuset. 
 
Det här är de roliga delarna av processen, tycker Mats. Det är roligt men 
också läskigt och det är här genombrotten sker. Efter detta börjar hantverket. 
En skulle kunna säga att det är nu serien tillverkas, vilket framförallt handlar 
om att renrita och tuscha. 
 
Mats säger att det går att placera ut serietecknare på en skala, där 
ytterligheterna är författare respektive bildkonstnär. Han menar att han själv 
ligger ganska nära författare och att de som ligger närmre bildkonstnär på 
skalan har en annan fördelning i processen där mycket utveckling 
förmodligen sker i tecknandet.  
 
Han säger att hans fokus är berättandet och att serietecknandet är hans 
verktyg. Tecknandet är tillfredsställande, men inte direkt njutbart. Det är 
berättandet som är huvudsaken och serierutorna är metoden han använder. 
Mats älskar verkligen berättandet och njuter till exempel av att berätta för sin 
dotter Ellen om "hur det är i London".  
 
Mats ser på sitt serietecknande som att han skildrar samhället genom sig 
själv, men att han zoomar in från det allmänna. Han vill vara relevant och det 
är värdefullt att andra människor kan relatera till det han berättar. Men han 
säger också att det ibland kan vara förlamande att vara för medveten, att det 
finns en rädsla för att förmedla en tillrättalagd bild istället för den sanna 
berättelsen. 
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Markus Krunegård 
 

 
12. Markus Krunegård 
 

Markus Krunegård är musiker. Han har varit med i många band, bland annat 
Laakso och Hets, men är nu mest aktuell som soloartist. Hans låtar innehåller 
berättelser om allt möjligt, som att flytta igen imorgon, det saknas bostäder i 
Stockholm. Om att ta på skorna gå ut i köket, splittrat glas på golvet, 
helvete. Om att vilja mycket mer än det här, mycket mer än allt det här. Om 
att nästan sluta tro på sina egna kloka ord. Jag ville intervjua Markus för att 
han är en väldigt bra berättare som berättar på ett intressant och till synes 
utlämnande sätt. Han är specifik i sitt språk, men lyckas ändå tilltala många. 
 
I början av det här arbetet skickade jag ett vykort till Markus. Jag hittade 
varken mailadress eller telefonnummer till honom, men jag hittade hans 
hemadress. Och jag visste att jag ville intervjua honom, att han var tvungen 
att vara med. Jag visste att det var så det måste bli. Så jag tog det finaste 
vykortet jag någonsin gjort och klistrade ett handskrivet, handritat, brev på 
baksidan. Han svarade inte.  
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13. Vykortet jag skickade till Markus  

 
Sedan gjorde han det. En, kanske två månader senare. Han skriver  
Hej det är Markus. Tack för ditt väldigt tjusiga brev! 
Och han går med på att intervjuas via mail. 
 
Så. 
 
Hur gör du? Jag tänker nog på hur en låt kommer till. Vad är det som 
initierar själva arbetet? Är det ett ämne, en idé? En ljudslinga? Eller "nu vill 
jag berätta om när jag var i New York"? Eller något helt annat? Eller 
bestämmer du att nu ska det bli en låt?  
 
Jag kan känna igen alla sätt du räknar upp. Ett tillräckligt starkt intryck brukar 
vara det som resulterar i att jag sätter igång något och har jag väl satt igång 
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vill jag se det färdigt. Är det så att det inte blir klart brukar den första 
impulsen ha varit för svag. 
 
Den där första kicken går också att manipulera fram genom att sitta 
tillräckligt länge, vara för bakfull, vara kär, vara arg, ja, en känsla. Och känslor 
kommer ju från olika håll. Jag nämnde just bakfylla, kanske inte det 
vanligaste att framkalla känslor som jag orkar fullfölja till något skapat.  
 
Ofta är det en irriterande rad, en löjlig sak som känns över gränsen. 
Förbjuden, pinsam. Rubriken för vad som kickar igång mig är nog ”får jag 
göra såhär?”. När jag känner så, gör jag. Ämnen är också en förutsättning. 
Ofta kommer de och någon naiv melodi tidigt. jag är ointresserad av 
ljudlandskap och snobbism i mitt eget skapande, men kan dock tilltalas av 
båda som lyssnare. 
 
I podcasten Värvet säger du att du försöker att bara göra mycket och undvika 
självkritik i början. Det lät bra och smart tycker jag.  
 
Tack. Smart, eller självklart. Jag försöker behålla känslan av att inget spelar 
någon roll, att jag gör detta för mig själv och att det snart är slut. Då brukar 
det vara lättare att behålla det jag kallar hybris men som kanske bättre kan 
betecknas mod eller likgiltighet inför mottagandet. Det är idiotiskt att 
kritisera något som knappt finns. 
 
Jag såg någonstans att allt börjar med en karta över Norrköping. Hur då? 
 
Kartan är bara en väggdekoration som fick agera hängare för post-itlappar. 
Kanske symboliserar den något tryggt och stöttande som hjälper upp 
känslan av att våga. Trygghet kan ju också vara en form av frihet. Frihet från 
oro, och oro gränsar till ängslan och ängslan är skapandeeldens värsta 
fiende. Det är därför jag håller mig skeptisk och distanserad till min hemstad 
Stockholm där så mkt vilja att passa in bor. 
 
Vad händer sedan, hur går du vidare? 
 
Det är också individuellt för allt som blir klart, alla låtar, alla teckningar och 
vad det än är. Jag vill ha en anledning redan innan jag skriver, sen behöver 
den anledningen inte bli resultatet. Till exempel kan jag se en tuff 
reggaeskiva eller ett nytt punkband framför mig och oftast resulterar det inte 
i det ena eller andra men jag vill ha det för att fästa drömmarna på. 
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Jag är ganska nöjd när en låt är skriven och då får den gärna ligga och ta färg 
och utstå testet av tid som passerar. Efter en stund brukar det börja störa att 
ha färdig musik som inte spelats in och då börjar nästa process. Att 
dokumentera, att trolla, den processen är nästa våg av skapande med låten 
som grund, men en egen och ny process. 
 
Slutförandet, hur vet en när arbetet är färdigt?  
Finns det utveckling i slutskedet eller är materialet färdigt och bestämt och 
ska utföras bara? Som ett hantverk typ. 
 
Jag gillar inte hantverk. Jag vill inte veta vart jag ska landa, då finns ju inget 
äventyr kvar. I det lilla är det givetvis hantverk och exekution, teknik. Men jag 
vill ledas av lust så mycket det går. 90 % kul 10 % jobb. Att nöja sig tidigt är 
ofta bra om man vill behålla en känsla och inte är rädd för att inte nå ut. Det 
kan främja magi... Tydlighet är inte alltid det bästa. Men lika ofta är det de 
sista bitarna, att orka orka orka göra om. Småpill som gör att det blir perfekt, 
men det är farligt och svårt. Farligt för att man kan färgas för mycket av 
åsikter och till exempel hets efter att nå ut/framgång. Eller så är det bra. Det 
är svårt. 
 
Jag upplever att du har en stark utgångspunkt i ditt ursprung. Jag tänker på 
Norrköping och Tornedalen. Är det viktigt för dig? Och hur viktigt är det att 
berättelserna är sanna? Är det alltid sant det du skriver om?  
 
Jag vet inte hur viktigt ursprung är, men alla har ett, eller fler. 
Och sådant påverkar människan. Är någonting sant som skrivs ner? Jag 
tycker att allt är överdrifter. För att vara sant måste tusen parametrar 
uppfyllas mellan avsändare och mottagare. Jag är ointresserad av att bli 
trodd eller sedd som sann men sant är att jag har svårt att skriva påhittade 
saker. De smakar konstigt och känns kantiga i kroppen. Så allt jag skriver är 
sant i känslan, jag känner allt, oftast också det som berättas rent konkret, 
men allt är också överdrifter och därmed osant. Berör det? Känns det 
angeläget? BRA! 
 
Vad är det som driver dig? Ofta finns det ju både rent egoistiska skäl och 
andra mer ”ädla"... 
 
Ja, allt från att ha någon man vill imponera på till något man sörjer eller 
gläds åt. Egentligen är en del av svaret samma som första frågan. 
Viljan att bevisa sig är stark, framför allt inför mig själv, att jag kan göra bättre 
och bättre eller konstigare än jag gjort, eller tydligare. Sen finns det ju alltid 
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lust och sex i botten och allt annat freudianskt som jag inte riktigt kan sätta 
ord på men som nog är en stark drivkraft. 
 
Och är det noga att andra kan relatera och känna igen sig?  
 
Noga, haha, roligt ord. Det är inte min utgångspunkt men det är en enorm 
belöning och tröst att någon tar det jag skriver till sig. Det skänker en känsla 
av mening till att skriva om sitt liv istället för att vara en läkare utan gränser. 
 
Reflektera... Är det något du tänker på när du gör, när du skapar? 
 
I de bästa fallen tänker jag inte. Då är det som innan man somnar. Flow. Man 
kan bygga om universum som man vill och allt är självklart.  
 
Solja Krapu 
 

 
14. Solja Krapu 

 
Solja Krapu är estradpoet och författare. Två gånger har hon vunnit SM i 
estradpoesi. Genom sin poesi berättar Solja om vardagliga saker ur en lite 
annorlunda synvinkel. Hon berättar att livet får mening när de ändrar om i 
matbutiken, att vända ark på arbetet, att hantera sin ångest med simrörelser. 
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Solja och jag bodde i samma kvarter när jag var barn. Hon har en dotter i min 
ålder och jag minns att de hade två marsvin. Jag ville intervjua Solja för att 
hon berättar om vardagen på ett spännande sätt. Hon ger vardagen glans 
och det är lätt att känna igen sig. 
 
Jag är hemma när jag ringer Solja, klockan är 11 på en söndag, hon har 
mycket att göra just nu. När hon svarar tänker jag att hon bryter mycket 
mindre på finska än jag kommer ihåg. Jag frågar om hon minns mig, men det 
var många barn i kvarteret. Hon svarar att hon kanske skulle minnas om hon 
såg en bild. 
 
Att vara poet, att skriva poesi, den processen pågår hela tiden berättar Solja. 
Det är framförallt tankefasen som ständigt pågår i huvudet. Idéerna dyker 
upp lite då och då och hon skriver ned dem i stunden för att inte glömma 
bort. Ibland går hon tillbaka till sitt kartotek av idéer, i början av en 
processen. Tankarna är ständigt närvarande, vissa återkommer och mognar 
över tid innan de är tillräckligt tydliga för att skrivas ned. Tankarna och 
idéerna kan vara funderingar, teman eller bilder. Ibland är det en fras och det 
är det roligaste säger Solja."Det här måste jag skriva ned!" är känslan som 
initierar arbetet med en dikt och som så småningom leder till ett utkast.  
 
Utkastet bearbetas sedan. Solja testar sin text genom att läsa högt. Hon 
kommer på att hon testat en dikt i min hall, då när vi bodde i samma kvarter. 
Kul! Hon säger att dikt är röst och att form och innehåll sitter tätt ihop. Poesi 
är kommunikation och det är viktigt att skriva till en tänkt mottagare. Solja 
menar att det är stor skillnad på att skriva till en mottagare och bara till sig 
själv. Det krävs precision i skrivandet för att någon annan ska kunna förstå 
precis så som en tänkt det. Det kräver uppmärksamhet på den egna tanken 
och det är en utmaning att få någon annan att förstå den.  
 
Jag frågar henne hur en vet när det är färdigt. Hon svarar att hon testar sina 
dikter genom att läsa dem högt. Ibland gör hon det på scen inför publik och 
ibland i grannens hall. Känner hon sig bekväm i läsandet är det bra, annars 
justerar hon besvärliga partier. Solja berättar också att hon aldrig ändrar 
någonting efter att det gått i tryck. När en dikt är tryckt och publicerad är 
den färdig, det accepterar hon. Vissa dikter som publicerats har varit mindre 
bearbetade,  mindre färdiga. Solja tycker att det är bra, att det är befriande 
att de inte alltid är så slipade. Det finns också dikter som är färdiga utan att 
ha gått i tryck, medan andra är rörliga, levande och föränderliga och tar in 
nya inslag från omgivningen. 
 



 

 
om att berätta något 

EXAMENSARBETE I MÖBELDESIGN 
CARL MALMSTEN FURNITURE STUDIES  2014 

30 

Talet och rösten verkar vara en viktig del i poesin för Solja, så jag frågar 
henne om det skrivna också kan stå för sig själv. Hon svarar att den i allra 
högsta grad kan den. I formen som finns på pappret rösten höras, texten 
måste ha en rytmicitet. Solja strävar efter att det skrivna ska kunna tala. När 
hon når dit är det bra. 
 

 
15. En sida ur Soljas bok "Det började så oskyldigt med diskbänken" 

 
Skrivandet och uppläsandet är det som ger mening till livet, tycker Solja. Att 
någon vill höra henne läsa, eller läser själv, ger mycket energi. Responsen är 
viktig för henne eftersom att hon ser poesin som en kommunikation, inte en 
monolog. Hon berättar också att hon tycker att dikter är visuellt tilltalande. 
Att de är så vackra med sin raka vänstermarginal och taggiga högermarginal. 
Det är sinnebilden av njutning. 
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Genom poesin förmedlar Solja sin syn på livet. Det är ett naivt och 
optimistiskt synsätt som ibland kan gränsa till ironi. Hon säger att det hela 
tiden är en balansgång mellan det barnsligt positiva och det ironiska som lätt  
kan tolkas som mörkt och sorgligt. Alla nyanser finns där, hennes poesi är 
mångbottnad och inkluderar inslag av självrannsakan.  
 
Solja ger mycket av sig själv genom sitt skrivande. Hon använder mycket av 
sig själv också och kan gärna överdriva. Det gör inget om hon går över 
gränsen, säger hon. Berättelserna har sin utgångspunkt i henne, men det är 
ingen dagbok. Hon lånar ur sitt eget liv och bjuder på sig själv. 
 
Avslutningsvis säger Solja att det är viktigt att vara ärlig mot sig själv. Att inte 
ta uppdrag som avviker från ens egna värderingar. En måste vara sann mot 
sig själv och stå på sig. "Det kreativa du är viktigast för dig själv", säger hon 
till mig. 
 
Sammanfattning 
Ingen av mina intervjuobjekt använder sig av den problem och 
lösningsorienterade metodiken. Ändå är hälften av dem verksamma 
deisgners. Var och en har hittat sina egna metoder som fungerar för dem. 
Jag upplever deras arbetssätt som mer konstnärligt än det som min 
utbildning, Carl Malmsten Furniture Studies, och Landqvist förespråkar. För 
många av dem är berättelsen och berättandet viktiga meningsskapare. Alla 
utgår mer eller mindre från jaget, från sig själva, sitt ursprung och sina egna 
erfarenheter och intressen. Lusten är också en viktig faktor för många av 
dem, deras skapande är sprunget ur lust. De gör för att de tycker om det. 
 
Det finns tre delar som jag tycker återfinns i allas processer. Det finns en 
sorts tankefas, en utvecklingsfas och ett utförande. Sedan förekommer dessa 
i olika ordning hos de olika intervjuobjekten. Faserna är olika långa, 
förekommer olika ofta och det händer olika saker inom ramen för varje fas, 
för de här sex olika människorna. Mats Jonsson utförande handlar endast om 
exekution medan Solja Krapus dikter fortsätter utvecklas inför publik. David 
Ericsson värdesätter tydlighet medan Markus Krunegård menar att tydlighet 
inte alltid är det bästa. Alla är vi olika, och alla gör på det sätt som passar 
dem bäst. Vissa gör ungefär likadant varje gång, medan det varierar mer för 
andra. Det gäller bara att hitta det sätt som passar en bäst. Kanske handlar 
det om att lära känna sig själv. Att förstå. 
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MIN PROCESS 
Jag försöker återge min process på ett lättförståeligt sätt. Det är svårt att 
beskriva processen precis som den har varit i verkligheten. Jag tror faktiskt 
inte att det går. Det blir snarare en beskrivning och förenkling av processen. 
Det blir ett försök till att filtrera de olika delarna av processen i ungefär den 
ordning de varit starkast, tydligast. Många av delarna har i själva verket 
överlappat varandra och vissa delar återkommer, fortsätter och börjar om 
många gånger under processens gång. Jag förstår vad David Ericsson menar 
när han säger att hans process inte kan förklaras, och jag tror honom ännu 
mer nu. När processen förklarars är det idén och uppfattningen om den som 
egentligen återges. 
 
Planering 
Jag börjar mitt arbete med att planera. Jag skapar dokument som jag kan 
fylla i under arbetets gång. Dagbok, schema, tidsplan, timrapportering är 
några av dokumenten. Jag fyller i hålltider och deadlines. Jag har också 
märkt att jag under arbetets gång nästan aldrig tittar i dessa dokument. Jag 
fyller i dagboken och timrapporteringen, men jag läser aldrig.  
Jag tycker ändå inte att det är onödigt att göra dessa dokument. De ger mig 
en känsla av kontroll. Att jag har koll på läget. De ger mig en känsla av lugn, 
att inget går förlorat. För att ha koll under tiden antecknar jag istället i 
kalendern i min telefon och skriver att göra listor när det behövs för aktuella 
dagar. 
 
Ingen av mina intervjuobjekt verkar göra några omfattande planeringar, utan 
förhåller sig i det stora hela till deadlines om sådana finns.  
 
Inventering 
Jag inventerar mina gamla skisser och texter, mitt visuella och känslomässiga 
material. Precis som Solja ibland gör vill jag gå tillbaka till mitt kartotek för att 
ha en överblick av sådant som jag redan påbörjat. Kanske hittar jag något att 
fortsätta på. Det är också något som jag lärt mig under min utbildning, att ta 
hand om mitt material. 
 
Idén om en bok 
En process i processen. Jag hittade något att fortsätta på. 
 
Jag har alltid velat göra en bok. En diktbok. Det är nu jag gör den.  
Jag har alltid skrivit, jag använder mina gamla texter.  
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Fyra rader är något som återkommer i många av texterna. Jag bestämmer 
mig för att använda det som en genomgående form. Eftersom att texterna, 
dikterna, har kommit till över lång tid vill jag ha något som knyter ihop dem, 
för dem närmare varandra. Det känns bra, inte tvingande. 
 
Jag ser ett tema. Jag kallar det för ARBETET OM MINA EX. Jag tycker att 
det känns fint, särskilt eftersom att skolan också ska komma att bli mitt ex 
snart. Jag måste göra båda ex-arbetena samtidigt. Examensarbetet och 
arbetet om mina ex. Och på något sätt är de också samma. Tillsammans. 
 
Jag sållar i mitt material. Stryker sådant som inte passar in, sådant som är 
obegripligt, sådant som är för privat.  
 
Jag anpassar texterna. Skriver om. Lägger till. Tar bort. Tänker på rytmen. 
Tänker på berättelsen. Jag vill vara mittemellan generell och specifik. 
Hammarén nämner skärningspunkten mellan att  vara generell och specifik. 
Det är det jag strävar efter. 
 
Jag väljer typsnitt. Bestämmer layout. Jag ritar ett omslag. Jag ritar det en 
första gång och jag vet direkt att det inte går att göra på ett annat sätt. Jag 
ritar om det flera gånger efteråt, men det blir aldrig lika rätt. 
 
Jag låter boken utstå tidens test under processen, som Markus Krunegård 
nämner. Jag upplever att det hjälper mig att få distans till arbetet och det 
gör att jag lättare kan betrakta det ur en annan synvinkel. En synvikel som 
liknar läsarens mer än min egen. Det synliggör sådant som behöver justeras, 
tas bort eller läggas till för att berättelsen ska bli mer förståelig. 
 
Jag binder boken själv. Jag använder ett gulnat tunnare papper, nästan 
bibellikt. Eftersom att varje sida rymmer fyra rader placerade på samma ställe 
överlappar alla ord och meningar varandra. Det blir fint. Jag använder ett 
skrivmaskinstypsnitt. Jag syr ihop boken och limmar dit ett omslag. På 
omslaget står det EX-ARBETET. Den heter så nu. Det känns lagom anonymt, 
tryggt. Boken blev okej tillslut, men inte perfekt. Jag skulle gärna göra om 
det, men det kommer jag inte göra. Det är en sådan sak som en bara gör en 
gång, och då får det bli precis som det blir.  
 
Konceptförklaring 
Jag vill göra en bok.  
En diktbok. Den här boken är en del av min berättelse, men också en 
förstärkning av berättelsen. Det är också en egen berättelse i sig. 
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Jag vill binda boken själv. Jag vill lära mig mer om bokbinderi. Jag vill göra 
det till en del av processen. Till någonting som jag kan inspireras och 
använda mig av i den kommande delen av processen. 
 
Dikterna är mina egna. Det är delar av det jag skrivit under åren 2003-2014. 
Arbetsnamnet är "OM MINA EX", men jag tror inte att den kommer att heta 
så alls.  
 
Här vill jag förvara min berättelse (abstrakt förklaring). 
Jag vill skapa ett rum. En behållare av berättelsen. En del av berättelsen. En 
förstärkning av berättelsen. En egen berättelse. METABERÄTTELSER. 
Mitt innersta rum är platsen där jag förvarar mina viktigaste berättelser. 
 
Här förvarar jag mina böcker (konkret förklaring). 
Jag vill göra en förvaring för böcker. Här ryms ett fåtal utvalda böcker. Bara 
de viktigaste eller mest aktuella för stunden finns här. Kanske är 
förvaringsutrymmet olika stort beroende på bokens storlek. Uppslagsverk, 
pocket, pixi...  
 
Det här är egentligen inte alls tre separata delar. De är samma. Allt är 
samma. De är beroende av varandra och skulle inte kunna existera utan.  
 
Det här är min idé och tanke. Materialen hör ihop med min vision, min 
föreställning och idé om det här rummet. Det är lugna och trygga material, 
de gör inget stort väsen av sig, utan smälter in i omgivningen. Nästan som 
en variant på kamouflage. Materialen jag tänker på är papper, vikt och ovikt. 
Jag tänker på tråd och metall, silverfärgad. Ask och betong. Jag gör också 
en materialpalett för att visualisera detta. 
 
Precis som de flesta av mina intervjuobjekt är det nu jag går igång. Jag 
börjar tänka form, detaljer, utförande, hur ska det här se ut? Hur ska jag 
kommunicera min berättelse? Jag väger olika idéer mot varandra och väljer 
den som för fram min idé på bästa sätt. Ibland testar jag mina idéer på 
omgivningen, tar del av andras synpunkter, precis som Solja Krapu också gör 
när hon skriver sin poesi.  
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16. Materialpalett 
 

17. Tidig skiss av berättelsens rum 
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18. Mitt sökande efter formen 

 
19. Tankar om formen 
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Hitta en form 
Jag skissar för att hitta en form för mitt rum, min förvaring. Jag vet att jag vill 
ha ett grovt ytterhölje, som en skyddande mur. Jag söker efter en utveckling 
av idén. En förlängning av idén. En förstärkning. 
 
Material 
I mitt skissande kommer jag på att jag kanske vill använda mig av puts, eller 
något som ser ut som puts. Jag funderar också på att göra någon typ av mur, 
en trämur. Jag väljer idén om puts för att det visuellt passar bäst in i min 
vision. Jag läser också någonstans att en inte ska putsa på träunderlag, 
eftersom att det lätt kan spricka då. Det vill jag! Att det ska spricka. Det blir 
en fin symbolik för fasaden som vi alla har, den yttre fasaden. Ibland spricker 
sen och då sipprar det inre fram. Sprickor i fasaden. Det bidrar till en 
utveckling och förstärkning av idén.  
 
Jag vill också använda trä. Dels för det är starkt förknippat med skolan men 
också för att det är fint. Det är också något levande, det är viktigt. Jag väljer 
ask. Asken har ett tydligt mönster, en tydlig ådring samtidigt som den är 
ganska anspråkslös. Mjuk. Det innersta rummet är inte skrikigt, det tar inte 
stor visuell plats. Det är något som bara finns där, som smälter in, som inte 
sticker ut. 
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20. Tankar om rummet 
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21. Välja, välja bort... 

 
Förtydligande 
Skåpet är en behållare för boken. Skåpet är en symbol för mitt innersta rum, 
där jag bevarar mina viktigaste och hemligaste berättelser. Här finns också 
plats för andras berättelser, för även dem bär en med sig genom livet. Det är 
ett skyddsrum. Det är läskigt att göra en bok med text som en skrivit själv 
genom tiden och livet. Det är läskigt att göra en bok för då finns det risk för 
att andra kommer att läsa den. Den här boken behöver en trygg plats. Jag 
behöver en trygg plats. Precis som du också behöver en trygg plats, ett rum 
som är bara ditt där du bestämmer vem som kommer in. Vem som får ta del 
av dina viktigaste berättelser. 
 
Faktum är att ju mer verklig boken blir desto viktigare blir skåpet. Rummet. 
Jag känner att jag verkligen måste skydda min bok. Jag behöver det, annars 
vågar jag nog aldrig göra den. Boken, berättelsen, påverkar skåpets form 
och uttryck i allra högsta grad.  
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22. Olika former av samma idé 

 
Sätta formen 
Det här skåpet ska ställas ut under Vårutställningen på Carl Malmsten 
Furniture Studies. Jag vill göra fler än ett. Tre är en bra siffra. Jag vill göra tre 
skåp. Mina funderingar går kring om skåpen ska vara lika stora, olika stora, 
olika höga. Jag funderar också kring benställningen, hur ser den ut? Allt det 
här testar jag i Solid Works genom 3D-visualiseringar. Jag gör precis som 
Daniel Svahn, skissar mycket i digital form. Men jag gör det även på papper 
samtidigt som jag gör annat. Jag tänker på det här exakt hela tiden. Som för 
Anna Kraitz och Solja Krapu, är även min tankeprocess ständigt pågående. 
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23. Tre skåp 

 

 
24. Hur ser benställningen ut? 
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25. Testar storlekar 
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26. Experimenterar med benställning och proportioner 
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Jag bestämmer mig för ett stort skåp och två mindre, för att jag tycker att 
det blir visuellt tilltalande i utställningen. Jag bestämmer också för en enkel 
benställning. Den är inte huvudrollen. Jag vill att den ska vara lågmäld och 
klassisk för att balansera upp själva förvaringen som nog kommer vara 
betydligt mer uttrycksfull. Tillsammans blir det harmoniskt. Jag låter min 
känsla vägleda mig, så som David Ericsson berättar att han gör.  
 
Konstruktion 
För att förstå konstruktionen och proportionerna bättre låter jag processen 
fortsätta i verkstaden. Jag testar dimensioner på benställningen i fullskala. 
Jag bygger också upp volymer av skåpen. Det blir så mycket lättare att förstå 
då, dessutom tror jag att det går snabbare. Hur som helst är det roligare! 

27. Volymtest 
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Jag gör tvärtemot Mats Jonsson som redan har allting bestämt då 
tillverkningen börjar. Istället gör jag som David Ericsson som skulpterar fram 
sina objekt i verkstaden. Och som Markus Krunegård sa, annars finns ju inget 
äventyr kvar. 
 
Slutet 
Jag testar dimensioner allt eftersom att jag bygger. Jag gör om djupet på 
stora skåpet, finjusterar dimensioner på ben och sarg. Jag testar om 
benställningen fungerar utan stag. Det gör den, bra. Jag undersöker hur 
träet beter sig efter att jag lagt på puts. Det böjer sig. Om jag putsar på 
båda sidorna går det bra. Jag gör allt eftersom, jag löser problemen när de 
är akutella. Det är en bra metod tycker jag. Det sparar mycket oro under 
tiden. 
 
Slutresultatet, förkroppsligandet, blir ganska likt mina 3D-studier. Jag skulle 
gärna haft tid att göra skåpen ännu en gång. På riktigt. Nu vet jag nämligen 
precis hur jag skulle vilja göra. Så upplever jag nästan alltid att det är. Men 
kanske är det därför som det kallas prototyp. 
 

IIiI. AVSLUTNING 
RESULTAT 
Att ha fått ta del av dessa olika människors processer har varit både roligt 
och lärorikt. Jag är otroligt tacksam mot alla som har tagit tid och delat med 
sig av sina tankar och kunskap till mig. Det har varit intressant att höra hur 
andra gör, framför allt då det har varit de människor som gör sådant jag 
tycker är intressant och meningsfullt. 
 
Det har mest av allt gett mig en trygghet jag tidigare saknat. Jag har på ett 
konkret sätt fått se att det finns många olika sätt att göra på, och alla de här 
sätten är bra. Det är okej att inte göra som alla andra.I slutändan är det ingen 
som gör precis likadant som någon annan ändå.  
 
Markus Krunegårds ord om att inget spelar någon roll och att göra för sig 
själv har öppnat upp för nya tankar hos mig. Nya tankar om hur en kan tänka 
kring sitt skapande. Vem gör jag för egentligen? I det här arbetet har jag 
gjort mestadels för mig själv. Att ha det med mig har gett mig ett större 
självförtroende och mod och därmed underlättat arbetet och besparat mig 
en hel del onödigt tvivel. Det har också hjälpt mig att vara ärlig mot mig själv 
och bidragit till att jag vågat vara personlig, på ett sätt som jag tror att jag 
tycker om. Kanske är det något som även andra kan tycka om? 
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Jag kan känna igen mig i et behov av det trygga rummet som Solja, Mats 
och Markus berättar om. Det är läskigt att skapa utifrån sig själv. Det är 
läskigt att ge så mycket av sig själv. Jag är inte alltid säker på om jag borde 
eller vill göra det. Men jag gjorde det i det här arbetet i alla fall.  
 
Både Daniel Svahn och Anna Kraitz använder berättelsen i sitt arbete för att 
skapa en mening. Jag tror att jag gör det av samma skäl. Tidigare har jag 
känt mig tveksam på om det är ett fullgott skäl, men efter att ha tagit del av 
deras tankar känns det betydligt mer befogat. En får göra så. 
 
Jag har också haft svårigheter att motivera min tankeprocess. Jag tänker 
väldigt mycket, framförallt i början av processen och skissar i huvudet mer än 
på papper. Jag har haft dåligt självförtroende över det. Efter att ha pratat 
med Daniel Svahn och hört att han gör precis likadant känns det mycket 
bättre. Som att jag inte är ensam och att tänka mycket är kanske helt okej 
ändå. Jag måste kanske lära mig att låta tänkandet ske mer på spilltiden i 
livet, såsom Mats Jonsson gör. Han sa nämligen att det kan vara svårt att 
fakturera för tänkandet. Synd, tycker jag! 
  
Tidigare trodde jag att min process är rätt så linjär, men i det här arbetet har 
jag upptäckt att så inte alls är fallet. Min process är precis som Anna Kraitz 
och David Ericssons, allt överlappar. Och allt hänger ihop. När en förklarar en 
process går det aldrig att vara helt sanningsenlig. Det blir alltid förenklingar 
och förändringar.  
 
Att ha fått insikt i de här människornas processer och tankar har berikat min 
egen process på många sätt. Framförallt har den gett mig en större trygghet 
och ett mod som jag tidigare saknat. Jag tror att jag vågar mer. Kunskapen 
jag har fått har gett mig större insikt och förståelse för min egen process, jag 
har lärt mig mer om hur jag själv fungerar. Jag har också öppnat upp för nya 
olika sätt att göra på, vilket jag även testat i det här arbetet. 
 
Jag tycker att jag har nått upp till de mål jag hade. Jag har undersökt sex 
skapandeprocesser med utgångspunkt i jaget och berättelsen. Jag upplever 
att detta har hjälpt mig att närma min egen designprocess. Att bara göra 
sådant som känns roligt och meningsfullt, att ha det som metod, har fått mig 
att hitta tillbaka till skaparglädjen och mitt arbete känns givande och 
spännande igen.  
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DISKUSSION 
I bakgrunden beskrev jag den designmetodik som lärs ut på Carl Malmsten 
Furniture Studies. Jag redogjorde även för delar av innehållet i Landqvists 
bok som ofta används som kurslitteratur under utbildningen. Det är 
egentligen inget fel alls på dessa metoder, jag upplever bara att de inte 
passar mig i den typen av design jag är mest intresserad av dvs reflektiv 
design. För mer renodlad beteendedesign skulle jag troligtvis tycka att 
Landqvist funktionsanalys är en bra metod, men det är inte den typen av 
design jag vill arbeta med. En kan säkert ta sig an den reflektiva designen 
med hjälp av dessa metoder också, men jag går igång på själva idén, 
berättelsen, inget behov eller problem. Jag har en tanke som jag vill 
kommunicera och det gör jag enklast och mer effektivt utan dessa styrande 
metoder. Jag trivs bäst i ett friare skapande. 
 
REFLEKTION 
Jag tror att olika ingångar passar mer eller mindre bra för olika nivåer av 
design. För inre design kanske formen är en passande utgångspunkt, medan 
funktionen som utgångspunkt är mer fördelaktigt när det kommer till 
beteendedesign. För mig är berättelsen en lämplig utgångspunkt när det 
kommer reflektiv design. Jag menar inte att dessa tre behöver vara 
separerade utan håller med Norman om att god design är beroende av alla 
tre nivåer. Jag tror däremot att utgångspunkten ser olika ut beroende på 
vilken nivå som är central. Resultatet kommer att vara och se olika ut 
beroende på var en utgått ifrån, var processen startat. 
 
Rollo May skriver i "Modet att skapa"  
"En närhet som börjar och blir kvar på fysisk nivå har en tendens att bli oäkta, 
och efter en tid finner vi att vi flytt från tomheten" (s.15). 
Det är ett citat som beskriver mitt behov av att utgå från det inre. Från jaget. 
För mig är det mycket mer meningsfullt att dela med sig av det som kommer 
inifrån. Och jag behöver mening för att orka fortsätta. 
 
Det är svårt att skapa någonting som är ämnat att vara meningsfullt för alla. 
Men om jag börjar med att skapa sådant som är meningsfullt för mig själv, 
kanske det skiner igenom och bidrar till att andra också kan uppskatta det. 
Jag hoppas det. 
 
May skriver också att det är viktigt att kunna vara i ensamheten för att kunna 
få insikter från det omedvetna. Jag tänker att det kanske är ganska likt det 
trygga rummet som både Markus Krunegård och Mats Jonsson nämner. Jag 
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har nog inte hittat mitt trygga rum riktigt än, men jag tror att det närmsta jag 
har kommit är just ensamheten. Den driver mig framåt när det verkligen 
behövs och låter mig landa.  
 
Det finns många definitioner på vad som är och inte är design. Design har 
kommit att bli en bred benämning och många har sina egna uppfattningar 
om vad som kan kallas design. För mig handlar design mycket om avsändare 
och kontext. Det handlar om vad avsändaren har för intention med sitt 
skapande, men också om process. Och det finns såklart olika sätt att ta sig an 
processen. En kan också fundera på om det egentligen finns någon mening 
med att kategorisera. I slutändan bestämmer kanske var och en sin egna 
definition. 
 
Markus Krunegård nämner att det går att manipulera fram den där första 
kicken, den som gör att en går igång. Jag tror att det för mig handlar om att 
läsa mycket, att lyssna mycket, att grotta ner mig i saker som jag annars gör 
för nöjes skull. Än så länge har jag aldrig provat att aktivt och medvetet göra 
det för provocera fram känslan, men jag tror att det är en god idé att prova. 
Och att försöka reda ut hur just jag kan framkalla DEN GUDOMLIGA 
INSPIRATIONEN, eller vad det nu är. 
 
Maria Hammarén berättar i"Skriva - en metod för reflektion"om blockeringar 
i skrivandet. Att det ofta handlar om oro inför mottagandet, något som också 
Markus Krunegård beskriver. Jag känner väl igen det. Mitt skapande känns 
otroligt mycket lättare och roligare i tanken om att det bara är till för mig. 
När det finns så lite prestation som möjligt. Och har jag haft roligt själv kan 
inget någonsin ha varit förgäves, hur det än tas emot. Kanske är det just 
därför lusten och den egna känslan blir en så viktig faktor. 
 

FRAMTID 
Jag vill fortsätta med att ta in intervjuer, på något sätt, i mitt arbete som 
designer. Det har gett mig så mycket att ta del av andra människors tankar 
om sådant som jag tycker är intressant. Intervjuerna skulle t ex kunna handla 
om ämnet för det rådande projektet eller som del i min utveckling, som i 
detta arbete. Jag är också intresserad av att komplettera mina kommande 
arbeten, mina kommande möbler, med andra media. Precis som jag i detta 
arbete gjort med diktboken. Precis som en till musik ibland adderar film, 
musikvideos, för att förstärka känslan eller budskapet, tror jag att det går att 
göra även med möbler. Addera ytterligare media för att understryka 
berättelsen, budskapet. Det vill jag göra! 
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