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I mitt examensarbete jag har analyserat två olika skapandeprocesser, en konceptuellt 
grundad med fokus på hur skulptören Berlinde De Bruyckere arbetar och så den vi 
designstudenter lär oss under våra studier på Malmstens som har sin grund i Jan 
Landqvist bok ”Vilda idéer och djupodlande analys, Om designmetodikens grunder”.   
Målet med denna analys har varit att hitta ett arbetssätt där jag finner trygghet och 
självförtroende som formgivare.        
Genom intervjuer med alumner från Malmstens möbeldesignprogram har jag fått 
förståelse för hur en som student kan arbeta efter examen.

I framtagningen av mina möbler har jag haft min utgångspunkt i den moderna 
uppfattningen av rumsavdelning och avskärmning eller då kanske mer bristen på den. 
Då öppen planlösning och sociala ytor blir allt mer populärt i hemmen och där öppna 
kontorslandskap syns på var och varannat kontor har jag tagit fram två produkter som 
ställer sig frågande till just detta. Är det verkligen lika trevligt att leva utan väggar i 
vardagen som det är till fest? Finns det kanske en anledning till att vi ser fler och fler 
textila möbler och ”rum i rummet”-möbler på möbelmässan riktade mot öppna 
kontorslandskap för att skapa avskildhet?

De möbler jag formgivit är en konceptuell rumsavdelare med utgång i ett konstnärligt 
arbetssätt. Rumsavdelaren är i form av en tratt som förstärker ljud, både önskade och 
oönskade. Här har jag jobbat i snabbt tempo och litat på min intuition inom god form. 
Min andra produkt är vad jag kallar ”En personlig sfär”. Här har jag använt mig av det 
arbetssätt jag lärt mig på Malmstens med informationsinsamling och skissetapper. 
Ett till större det teoretiskt arbete där ens beslut ifrågasätts. Den ”personliga sfären” är 
tänkt att finnas i kontorsmiljö där man vill vara en del av rummet med inte bli störd av 
det som händer i ens direkta närhet. 

Jag har genom mitt arbete kommit fram till att det arbetssätt som jag känner mig mest 
trygg med är en kombination av den process som lärs ut vid Malmstens och den mer fria, 
den konstnärligt grundade. Jag har också kommit fram till att den metod som lärs ut på 
skolan gett mig en grund utifrån vilken jag kan göra mina egna vägval.

Sammanfattning
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In my thesis, I have analyzed two different creative processes, the first one with a
conceptual basis with a focus on how the sculptor Berlinde The Bruyckere work. The 
second one is based in design methods that we design students learn about during our 
studies at Malmsten that has its basis in Jan Landqvist book “Vilda idéer och 
djupodlande analys, Om designmetodikens grunder”. 
The goal of this analysis was to find a way of working where I find safety and confidence 
as a designer.  Through interviews with alumni from Malmstens furniture design pro-
gram I have an understanding of how a student can work after graduation.

In the development of my furniture, I’ve had my starting point of the modern 
perception of the room service and the foreclosure or then maybe more the lack of it. 
When the open-plan living and social spaces are becoming more popular in homes where 
open plan offices is visible on each every other office, I have developed two products 
that is concerned about just that. Is it really as nice to live without walls in everyday life 
as it is to the party? Is there perhaps a reason why we are seeing more and more textile 
and furniture “room within a room” commercial furniture at the furniture fair targeted to 
open offices to create privacy?

The furniture I have designed is a conceptual room divider with the output of an 
artistic work. Room divider is in the form of a funnel that amplifies sound, both wanted 
and unwanted. Here I have been working in the fast paced and trusted my intuition in 
good shape. My second product is what I call “A personal sphere”. Here I have used the 
approach I learned at Malmsten with information gathering and sketching stages. One 
of the major theoretical work which even decisions questioned. The “personal sphere” is 
supposed to be in the office environment where you want to be a part of the room to not 
be bothered by what happens in one’s immediate vicinity.

I have through my work come to the conclusion that the approach that I feel most com-
fortable with is a combination of the process that is taught at Malmsten and more free, 
conceptually founded. I have also come to the conclusion that the method taught at the 
school provided me with a basis on which I can make my own choices.

Abstract
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Att veta vilka jag vill tacka är både lätt och fasligt svårt. Jag skulle kunna tacka alla men 
också ingen. Mest vill jag nog ändå tacka mig själv, för att jag under mina studieår inte 
givit upp trots fler motgångar än jag kan räkna på handens alla fingrar. Tack!

Jag vill också tacka min familj som står ut med mig och mina funderingar och utläggn-
ingar och som får mig att vilja röra mig framåt och aldrig stå still.

Tack till Chandra ditt fina stöd, positiva inställning och ändlösa inspiration.

Tack till Kersti för dina kloka ord och för att du är så generös med att dela med dig av 
dina erfarenheter och nya infallsvinklar.

Tack till Linda som varit min bänkgranne och fina vän för att du ställer upp när jag be-
höver dig.

Och tack Leo. Vi må ha haft en skakig relation under dessa år men jag känner att jag går 
härifrån med ett positivt avslut.

Till sist vill jag tacka dig som tar dig tid att läsa detta examensarbete. Jag hoppas du 
hänger med i mina tankar och funderingar som från projektets start till slut har svängt till 
höger och vänster fler gånger än jag någonsin kunnat ana och som jag tror kan antydas i 
min text. Tack!

Tack till
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 1.1 Bakgrund

Mitt examensarbete grundar sig i de tre åren jag gått på Malmstens och är del av en 
process för att hitta mitt sätt att arbeta självständigt som formgivare. Anledningen till 
detta är att jag insett att jag inte kan eller vill passa in i den mall som jag upplever att jag 
förväntas stöpas i genom mina studier på Malmstens utan vill hitta min egna väg. 
Jag känner att under min tid på skolan så har stor del av min drivkraft för skapade 
försvunnit som del av att göra skapandeprocessen mer teoretisk och långdragen än jag 
finner inspirerande och intressant. Detta arbete går ut på att jag ska hitta ett arbetssätt 
som gör mitt skapande lustfyllt efter att ha tappat viss del glädjen i att formge möbler. 

 1.2 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att jag efter examen ska komma ut på arbetsmarknaden 
med trygghet och självförtroende för mig som designer och mitt sätt att tänka kring 
designmetoder.

 1.3 Mål

Målet vid avslutat examensarbete är att jag ska ha fått förståelse, insikt och klarhet i mitt 
sätt att arbeta som formgivare. 
Jag ska ha hittat ett arbetssätt som gör mitt skapande lustfyllt efter att ha tappat stor del 
av den drivkraft och glädje som behövs för mig för att formge möbler.

 1.4 Frågeställning

På vilket sätt kan jag kombinera den konstnärliga processen med Malmstensmetoden för 
att maximera slutresultatet?

1. Inledning
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 1.5 Metod

Med målet att finna mitt arbetssätt kommer jag undersöka två olika skapandeprocesser. 
Den jag kallar Malmstensmetoden och som är den designprocess vi studenter lär oss på 
skolan och en konceptuellt grundad skapandeprocess som utgår från hur en konstnär 
arbetar. 
För att komma fram till ett svar på min frågeställning kommer jag använda mig av föl-
jande metoder:

1. Studera det sätt som vi som studenter får lära oss om designprocesser på Malmstens, 
jag kommer studera kurslitteraturen och undersöka hur designprocessen beskrivs där. 
Intervjua Leó Johannsson, inriktningsansvarig på designprogrammet, om hans tankesätt 
om sitt utbildande av designprocesser till studenterna.
2. Genom intervjuer och artiklar få förståelse för konstnären och skulptören Berlinde De 
Bryckeres arbetssätt och skapandeprocess.
3. Intervjua två stycken alumner som tagit examen från Malmstens för 1 och 4 år sedan 
för att höra om deras arbetssätt. Hur de förhåller sig till Malmstens och hur de ser på sin 
designprocess och sig själva.
4. Därefter undersöker jag min egen design med hjälp av en identifiering av mina inspi-
rationskällor och en tillbakablick på mina olika projekt under utbildningen.
5. Genom en praktisk designuppgift prövar jag mig fram till den kombination av både 
designmetoderna som jag anser passar mig bäst.

 1.6 Avgränsningar

Min avsikt är inte att få klarhet i vilken metod som ger det bästa slutresultatet i form av 
en produkt utan att undersöka vilken kombination av de båda metoderna som får mig att 
må bra och formge produkter på smidigast sätt.

Jag har inte för avsikt att ta fram en fullvärdig produkt ur användningssynpunkt utan de 
produkter jag formger är resultat utifrån mina skapandeprocesser.
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	 1.7	Definitioner

Jag har i min rapport valt att benämna de två olika skapandeprocesserna jag undersökt 
med ord som kan verka störande för personer i branchen som har erfarenhet av att arbeta 
på sätten jag beskriver eller har en annan relation på Carl Malmsten än mig. 
För att inte skapa missförstånd i mitt användande av dessa begrepp jag använder 
kommer här en definition av dem:

Malmstensmetoden:
Malmstensmetoden kallar jag den designmetodik som vi studenter får lära oss i 
designkurserna på Malmstens. Den har grunden i boken ”Vilda idéer och djupodlande 
analys” skriven av Jan Landqvist (Professor i designmetodik) som sedan Leo Johannsson 
inriktingsansvarig på möbeldesignprogrammet, har som utgångspunkt i undervisning.

Den konceptuella metoden:
Jag tror en kan ta föregivet att alla olika skapandeprocesser på ett eller annat sätt har 
en konceptuellt utgång. Min tanke kring användandet av begreppet ”Den konceptuella 
metoden” i samband med en friare skapandeprocess är att man som konstnär inte för 
någon annans skulle behöver göra undersökningar som sträcker sig längre än vad en 
själv känner är nödvändigt. När en som möbeldesigner allt som oftast måste göra 
omvärlds- och funktionsanalyser för att inte riskera plagiat eller produkter utan önskvärd 
funktion. 

Den styrda och den fria:
Min egna gestaltningar benämner jag som den styrda respektiva den fria. Där är den styr-
da den jag grundar i Malmstensmetoden och den fria men konceptuell grund.
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Jag har alltid haft svårt att kategorisera mig själv i fack utifrån andra personers 
uppfattningar och förväntningar. När jag började mina studier inom möbeldesign kände 
jag relativt snabbt att endast stämpla den design jag skapade inom möbeldesignspektrat 
var problematiskt inte för att jag inte vill formge möbler utan för att jag blir låst i min 
egna skapandeprocess. Detta har följt med mig genom mina år på Malmstens utan att 
jag undersökt vidare varför jag fungerar så eller satt ord på mina tankar och funderingar. 
Genom att undersöka två olika skapandeprocesser hoppas jag få rätsida på hur jag kan 
komma från min låsning kring begreppen och dess innebörd.

2. Teoretisk bakgrund



5

 2.1 Malmstensmetoden

Malmstensmetoden som jag valt att kalla den är en beskrivning av den designmetodik 
som lärs ut på skolan. 
Att den har sin grund i boken ”Vilda idéer och djupodlande analys” av Jan Landqvist 
(Professor i designmetodik) har varit tydligt sedan första design kurs. I boken 
sammanställer och sammanfattar Jan Landqvist ett etablerat linjärt arbetssätt igenom att 
steg för steg beskriva hur en designprocess ser ut och vad man vinner med det. 

”Design är en i huvudsak praktisk verksamhet. Det utesluter emellertid inte att vi måste 
ha metoder för att på ett systematiskt sätt samordna och sortera de fakta och kunskaper 
resp. den information som är förutsättningen för att vi skall genomföra varje 
designuppdrag som vi åtar oss på bästa möjliga och mest oantastbara sätt.” (Landqvist, 
1994, s.9) 
”Projektets art, problemen, omfattningen, förväntningarna eller resursernas står till 
förfogande varierar och därmed ambitionerna och uppläggningen av vårt tänkte arbete. 
Så även om projekten varierar och om ibland någon eller några etapper tillkommer eller 
faller bort och om vi aldrig kan kommande nötande och experimenterande med ideliga 
avsättningar och kontroller så är det grundläggande mönstret likartat och det som vi har 
att hålla oss till vid en schematisk genomgång” (Landqvist, 1994, s.15)

För att få grepp om vad Malmstensmetoden är har jag även studerat kursplanerna och 
dess mål för att få vetskap om vad som förväntas av studenterna på designprogrammet.

Ett urval av de mål som studenten väntas ha mått efter avslutad kurs:

Årskurs 1: 
Formulera och upprätta ett designprogram
Grunderna i den traditionella designprocessen 
Söka information genom olika medier och metoder
Välja och argumentera för material och metoder för tillverkning av enklare prototyper 
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Årskurs 2:
Tillämpa SolidWorks (Datorprogram för två- och tredimensionell CAD) i 
designprocessens olika steg
Självständigt formulera genomföra och kommunicera ett designprojekt
Genomföra ett designuppdrag från redan formulerad designbrief till tredimensionell 
prototyp

Årskurs 3:
Genomföra designuppdrag i grupp från uppdragsformulering till presentation
Behärska ett undersökande arbetssätt och analytiskt tänkande

Som sista och kanske också viktigaste källa har jag intervjuat Leo Johannsson, 
inriktingsansvarig på möbeldesignprogrammet. Han har sedan 1994 arbetat på skolan 
och har sedan dess utvecklat programmet till vad det är idag. 

Leo och jag träffas i Bolin-rummet som är ett mindre arbetsrum på skolan. Jag går
 igenom min plan med intervjun, att det ska vara som att han beskriver den för en 
designmedveten främling. Jag ställer sedan alla min frågor samtidigt. 

- Berätta för mig om upplägget på designprogrammet och vilka de olika stegen är i l
ärandet från nybliven student till examen?
- Hur har du tänkt när du utvecklat designmetodiken i kurserna?
- Är det några delar från Jan Landqvist bok som du anser är mindre viktiga och några du 
anser är mer?
- Hur tänker du att sida före detta studenter använder sig av designmetodiken efter 
examen?

”Jag skulle inte säga att det är en designmetodik utan mer en pedagogisk idé om hur man 
lär ut design och dess verktyg.
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Som du säkert hört tidigare brukar jag säga att de tre årskurserna är indelade i tre ord. 
Att årskurs 1 handlar om jaget och sitt personliga förhållningssätt, att lära sig 
grundläggande verktyg för att ta sig framåt i en designprocess. Att analysera omvärlden, 
skissetapper och presentationsteknik. Sedan finns det självklart inte tid att gå igenom alla 
olika skisstekniker utan det handlar om att lära studenterna tillräckligt mycket för att de 
ska klara sig på egenhand. Det handlar om att samla sig som person och veta hur man 
ska uttrycka sig. 
Jag vet inte om det är för att jag kommer från en annan kultur men för mig är det 
spännande med personer från olika kulturer med olika bakgrunder och deras syn och 
tankesätt på design. Det är berikande.”

I årskurs två introduceras de digitala verktygen starkare. 

”Tanken är att studenterna ska ta med sig det de verktyg lärt sig under årskurs ett, att 
arbeta med fysiska skisser och modellbygge och kombinera det med de digitala 
verktygen, i vårt fall programmet SolidWorks för att skapa en heltäckande 
designprocess.” 

I årskurs två tillkommer ett fokus på kroppen, anatomi och antropometriska mått (Gren 
av ergonomi som behandlar människans kroppsmått). I detta har en kurs i ergonomi stor 
del men också genom att arbeta mot en ”riktig” uppdragsgivare där studenten tvingas 
anpassa sig till den mänskliga kroppen i processen att ta fram möbler. Här får studenten 
förhålla sig till volymer på ett verklighetsförankrad vis.

I årskurs tre är målet att studenten ska öva sig i att vara en del av ett större 
sammanhang , vi, genom en praktikperiod där studenterna själva bestämmer var de vill 
vara och samarbetsprojekt med de övriga programmen. Dessa samarbetsövningar sker 
även inom klassen i form av utställningen på möbelmässan som håller till en vecka i 
februari varje år. Genom dessa moment får studenterna förståelse för den bransch de 
kommer att vara en del av efter examen och på så vis få en uppfattning om vilken roll de 
vill spela.
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Det finns en tanke bakom att kombinera programkurserna på skolan med de övriga 
gemensamma kurserna. Då de programinriktade kurserna blir fullproppade med 
information och arbetsmoment som ska hinnas med upplevs de ofta som stressiga med-
an vissa andra kurser känns som en vänteperiod på att någonting ska hända. Något som 
framför allt blir bristande är skissandet. Det är viktigt för studenterna att ha skissandet 
som en grund innan de lär sig de digitalprogrammen för att inte tappa den delen senare.
 
Designmetodiken Jan Landqvist skriver om sin bok stolpar upp designprocessen i en steg 
för steg-guide. Så fungerar inte en designprocess i verkligheten. Tanken med att lära 
studenterna de grundpelarna är att när de kommer underfund med att arbetsprocessen 
inte är linjär alltid har ett spår att återgå till. En idé om en genomförandeplan. På så sätt 
tappar inte studenten bort sig utan vet vilka delar denne gjort och vilka den har kvar.

På frågan om hur Leo tror att alumner använder sig av designmetodiken efter examen 
kommer han först med ett kort svar. 

”När jag träffade Marcus Engman, designchef IKEA of Sweden, tidigare i år blev jag 
överraskad när han berättade att före detta Malmstensstudenter är bäst på att arbeta med 
digitala verktyg.”

Annars brukar man se att de som tar examen går åt tre olika håll. De som startar eget, 
de som tar anställning och de som söker sig vidare mot högre utbildning. En förändring 
som skett under senare år är att det har blivit ett tydligare fokus på att studenterna ska 
vara anställningsbara vid examen. Något de uppenbarligen är med sin goda kunskap om 
relevanta arbetssätt.
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 2.2 Den konceptuella metoden - Berlinde De Bruyckere

Berlined De Bryckere har sin studio i en gammal skola i det område hon växte upp i 
staden Gent i Belgien. På samma gata som studion ligger hade hennes pappa ett slakteri 
under hennes uppväxt. Det var genom det hon hon varit nära döden sedan barnsben. 
Pappan var även jägare och bad vid tillfälle sin dotter om hjälp med att ta hand om och 
hänga upp bytena efter jaktturer. Detta fann Berlinde De Bryckere obehagligt och bör-
jade gråta med blev då tillsagd att sluta och försätta arbetet. Hon beskriver det som att 
hon tyckte det var obehagligt att komma så nära döden och frågade sig hur någon kunde 
döda så vackra djur. Nu som en kvinna över 50 som levt större delen av sitt liv har 
synen på döden förändrats och ser numer döden som något vackert och naturligt.

Berlinde De Bruyckere finner sin inspiration från platser hon varit på. Mycket kommer i 
från staden hon bor i, Gent, men också från resor till andra länder till exempel 
Afghanistan. Dessa platser kan hon inte peka ut som specifika ställen men har de i sitt 
huvud under skapandeprocessen.
Arbetat med vax sedan 1998. Det tog då två år av inlärning för att hitta den rätta 
tekniken. Det går till så att hon gör en form i silikon där hon lager efter lager målar på 
vax för att låta det stelna. Beroende på hur hög temperatur vaxet värms upp till så blir 
det olika ytor då de olika lagerna smälter ihop. Efter att ha målat formen med ett lager 
vax går det att arbeta i 20 minuter innan det stelnar. Blir det fel måste det göras om på 
nytt. För varje skulptur tas en ny färgpalett fram, det är olika beroende på vad konstver-
ket föreställer. Oftast med utgång från människan. (In the studio of Berlinde De Bruyck-
ere - https://www.youtube.com/watch?v=ZotDGJONHJM)

När De Bruyckere skapade skulpturen ”Cripplewood” till Venedig Biennalen bjöd hon 
in författaren J.M Coetzee att vara curator och skriva en text. Då skulpturen var för stor 
fanns det inte möjlighet för honom att se det, det hade varit slöseri då det var i olika 
delar utspridda på olika ställen. Istället så tvingades De Bruyckere att själv beskriva 
verket i ord. Något hon normalt aldrig gör. Som konstnär arbetar hon normalt med sitt 
konstverk i sin studio och sätter inte ord på det förens på museet. I detta fall fick hon 
översätta konstverket i text innan det ens existerade vilket var av hjälp för både henne 
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att förmedla vad hon och för  J.M Coetzee att skriva texten.(Correspondences: An In-
terview with Berlinde De Bruyckere - http://www.artinamericamagazine.com/news-fea-
tures/interviews/correspondences-an-interview-with-berlinde-de-bruyckere/)

När möjligheten finns att arbeta utifrån ett redan bestämt utrymme är det en chans att 
ta fram nya verk med det som utgångspunkt. Berlinde De Bruyckere ser sig inte endast 
som en skulptör utan även som målare. (Berlinde De Bruyckere, Kunsthaus Bregenz & 
Kunstraum Dornbirn  - https://www.youtube.com/watch?v=Wl0jR_vnLvU)

 

fig.1
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En av anledningarna till att hon inte översätter sin konst till ord är att det försvinner 
information och delar av upplevelsen går till spillo. En skulptur är nämligen så rik att 
när åskådaren rör sig runt konstverket så ser den den på nya sätt och det uppkommer nya 
känslor. Dessa känslor kan till och med göra att åskodaren blir instabil och osäker.
I verket ”Inside Out” återkommer ordet Dualitet. Vid första anblick ser det ut som om 
det är tarmar som kommer ut ur en kropp men vid närmare undersökning så ser man att 
det i själva verket är grenar som ligger på en kudde. Istället för att uttrycka smärta och 
död som exponerade tarmar så representerar grenar och träd liv. 

När De Buyckere arbetar med modeller är det viktigt att hon har en klar bild i sitt huvud 
av vad hon vill åstadkomma för att kunna beskriva hur modellerna ska röra sig och det 
blir som en föreställning. När de vet hela historien bakom så leder det ibland till att de 
gör rörelser som hon inte sett framför sig men är fantastiska. 

Inspiration finner hon hos sin pappa som var slaktare, den ensamhet hon upplevde på 
internatskolan hon gick på och även hos de stora målarmästarna. Och det är dessa breda 
upplevelser som gör att verken ser ut som de gör. 

Åskådarna antingen älskar verken och går djupt in i  sig själva och anstränger sig för 
att få kontakt dem och De Bruyckeres värld. Eller så har de svårt att se på dem för de 
upplever de som för mycket och aggressiva. Detta ställer sig hon frågande till då det inte 
är någonting gentemot allt hemskt som visas på tv var dag. Berlinde De Buyckere strävar 
alltid efter att skapa vackra ting men har förstått att det som hon upplever som vackert 
inte alltid uppskattas av andra. 
(Sculpture: Berlinde De Bruyckere Interview at ACCA, We are all Flesh 2012 - https://
www.youtube.com/watch?v=ffzINEejOs0)



12

 2.3.1 Andres Nilson 
 

Andres Nilson tog examen från Malmstens möbeldesignprogram 2015. Han gick året 
över mig och vi känner varandra sedan innan. Anledningen till att jag vill träffa Andres 
är trots att han tog examen för mindre än ett år sedan redan har flera produkter i 
produktion och visade inte mindre än tre olika möbler hos olika möbelproducenter under 
Stockholm Furniture and Light Fair 2016. Han arbetssätt har länge varit något som 
fascinerat mig, han verkar vara outtröttlig, ständigt arbetande.

Det är en gråmulen dag och regnet hänger i luften när jag stiger av bussen i 
Värtahamnen. Jag går in i det fula kontorshus där Andres haft sin studio i drygt ett halvår 
och åker upp till tredje våningen. Andres möter mig i entrén på en sparkcykel och är lite 
besviken över att det inte står någon mer där som jag kan ta, tydligen åker alla i 
studiokollektivet runt på sådana.

2.3 Intervjuer med alumner

fig.2
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Vi kommer till Andres studio, den är stökig med saker högt och lågt. Han säger att han 
håller på att riva ut det fula betonggolvet, jag ser att det gömmer sig en ännu fulare 
plastmatta under och funderar över hur resultatet ska bli. Mitt emot dörren står det en 
bokhylla fullsmockad med böcker, en imponerande boksamling med alla design och 
arkitekturböcker en kan tänka sig. Han säger att han köper minst ett par nya varje månad. 
Det är en hel förmögenhet som står där i hyllan. Min blick fastnar på en bok om Zaha 
Hadid, hon dog för bara några dagar sedan. VI börjar prata om hur sorgligt det är att hon 
gått bort. En av världens mest spännande arkitekter, kvinna dessutom. 
Vem kommer fylla hennes skor och när? 
Det visar sig att Andres är väl insatt i hennes arkitektur, det är tydligt att böckerna i 
hyllan inte är för utsmyckad utan att han faktiskt läser dem. Ett till tecken på det är hans 
vältalighet de termer han använder. Hans designspråk är felfritt.

Efter en stunds skitsnack berättar jag om mitt exjobb, att jag ska undersöka olika 
designprocesser med Carl Malmsten Furniture Studies och dess designprocess som 
utgångspunkt att jag ska intervjua alumner och analysera hur en konstnär arbetar för att 
på så sätt hitta mig själv som formgivare. 

Jag ställer Andres den första frågan på mitt papper: 

Kan du beskriva hur en typisk designprocess ser ut för dig?

” Det beror på hur jag vill se ut och uppfattas av andra.” svarar han. 

Andres sitter sedan tyst en längre stund och funderar.

Det blir från denna punkt tydligt att han den senaste tiden funderat mycket på sitt 
arbetssätt, sig själv som designer och hur han ska arbeta framöver. Jag bestämmer mig 
för att frångå mitt frågeformulär och istället låta Andres själv fundera och reflektera 
kring processer och arbetssätt. Det blir mer ett samtal och diskussion än intervju.
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Andres vill i sin skapandeprocess inte låsa sig vid att inspireras av bara en sak utan 
försöker att alltid utgå från olika saker för att visa bredd i sitt arbete. Sen kan han alltid 
plocka delar från olika håll det är inget som är bestämt.

”Ens design kommer dock alltid bli ett resultat av vem en är som person, det är omöjligt 
att komma från.” säger Andres

Vi kommer in på hur viktigt det är med storytelling idag, att det ibland nästan blir 
viktigare än själva produkten. Detta är något som Andres är tveksamt inställd till. 
Han ställer sig frågan om man får efterkonstruera en story? 
Andres drar paralleller till klädhängaren han ställde ut på Stockholm Furniture and Light 
Fair i Greenhouse 2014 och utvecklingen av den. 
Klädhängaren plockades upp av Karl Andersson och Söner och genom en process med 
produktutveckling blev den mer stiliserad och enkel än vid första utförandet där antalet 
ringar minskades och sattes i en enklare form. Andres blev även ombedd att ta fram ett 
bord med samma uttryck. När han skissade på bordet såg han likheten med en växt-
ställning och hur blad växer, något som inte funnits med i tanken för början. Detta har nu 
blivit ett av säljargumenten för klädhängaren, en historia som gör den mer spännande.
(http://www.karl-andersson.se/p.1071/raise.aspx)
Enligt Andres teori tror han att fokus skulle ligga mer på samarbetet och mötet mellan 
designern och producenten och användandet av storytelling var mindre. Det är något 
som skulle kunna gynna honom själv.

Vårt samtal rör sig mot hur Andres arbetat under sina år på Malmsten och hur han tidigt 
upptäckte att skolan inte gav honom nog med utmaning. Det var då han skickade in sin 
ansökan till Greenhouse, han ville ha en större utmaning. Jag märker hur utmaningar är 
något som sporrar Andres. Och hur han med enkelhet tar till sig ny information och han 
berättar om hur han gärna sätter sig in i nya tekniker när han behöver inför ett nytt pro-
jekt. Han gör det då för sin egen skull och inte för någon annan. Om detta är ett resultat 
av utbildningen på Malmstens vet han inte. Det tror inte jag, jag tror det är ett person-
lighetsdrag. 
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Han menar att det är ett tecken på professionalitet att ha kunskap av vad man pratar om. 
Att till exempel komma till en producent med ett stol och sedan se ut som ett frågetecken 
när produktionen kommer på tal är arrogant.
Detta leder oss in på kvaliteter som Andres tycker en duktig designer måste ha. Han har 
tre tydliga punkter.

”En designer måste förstå människor.
En designer måste vara tvådelad i sitt tankesätt och kunna använda båda hjärnhalvorna 
för att skapa en helhet.
Och en designer måste vara nyfiken.”

Hur ser du på konstnärlighet?

”Konstnärlighet, jag tycker de som arbetar med konsthantverk är mycket mer intressanta 
än de som arbetar med renodlad design, iallafall om man ser till de som är 
utexaminerade från Malmstens.” 

På vilket sätt då?

”Om man utgår från design så är det mer ett sätt att lösa ett problem medan 
konsthantverket har en större nyfikenhet, har möjlighet att gå längre i sitt skapande.”

Men när jag tittar på de möbler som du designat så har de ett relativt enat och industriellt 
uttryck som är långt ifrån konsthantverk, hur skulle du placera dig på en karta där Malm-
stens var långt till vänster och en konstnär var längst till höger?

”Mina möbler tycker jag inte alls är industriella, se bara på Barber & Osgerbys MAP 
project eller PearsonLloyd (Båda London baserade designstudios) så har du möbler som 
är kliniskt avskalade. Jag är långt därifrån.”
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När jag nästan två timmar senare lämnar studion och Andres har den bild jag hade av 
honom sedan innan bara förstärkts. Han är enligt min uppfattning en Malmstensprodukt 
som den ser ut när det är som bäst. Någon som visar framfötterna och som inte är rädd 
för att prova nya saker. Något jag dock inte fått så stor koll på är hur hans designprocess 
ser ut förutom att han arbetar med många projekt parallellt och brukar skissar på flera 
projekt på ett och samma papper. För att komplettera detta skickar jag ett mail med de 
frågor jag vill ha svar på.
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 2.3.2 Julia Gamborg Nielson

Julia Gamborg Nielsen examinerades från Carl Malmstens Furniture Studies 
Möbeldesignprogram år 2012. Jag fick upp ögonen för henne i början av mina studier 
och fascinerade över hennes otroligt intressanta och märkliga stolar med klara koppling-
ar till det djuriska hon tog fram i sitt examensarbete. Av någon anledning har jag haft en 
sorts respekt för Julia och sett henne som någon som står över mig som formgivare. Jag 
vet inte om det har sin grund i om hon gick ut Malmstens några år innan mig eller om 
det är för att jag imponerad av de möbler hon formgivit, då det på ett sätt är förebilder 
för mig.
  
Då Julia förtillfället befinner sig i Malawi där hon arbetar med ett hantverksprojekt gör 
jag denna intervju via mail.

fig.3
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Av de möbler jag sett av dig så är de tydligt att de har en kroppslig koppling. 
Hur kommer det sig? Har du alltid haft de formerna nära tillhands i ditt skapande?

”Jag tror det handlar om att jag tar avstånd från “modernismen” eller vad man vill kalla 
det, industialismen, och dess “verktyg” och dom negativa konsekvenser som kommit 
från det. Mycket bra har kommit också såklart, men samtidigt har allt tvingats 
effektiviseras och maskinernas. Man har i sin tur tagit bort människan i produktionen 
och ersatt med maskiner. T.o.m. nu i vår tid så har vi tagit bort själva skissande och 
ritande processen och man ritar på datorn istället. 
För att design ska passa maskiner så tar man bort mycket av själen i objekt och skalar 
av allt oväsentligt. Men jag tror just det där oväsentliga gör oss till människor, om vi vill 
vara ödmjuka kännande människor. Då behöver vi mjuka och taktila objekt som påmin-
ner oss om naturen och vår koppling till den. Inte som modernismen där vi skalat bort all 
antydan till naturen, där vi målar över trä, eller bockar stålrör mm.  Jag älskar ju arts and 
craft movement William Morris mm.

I min skapandeprocess var jag väldigt tydlig med Leo att jag inte hade för intresse att rita 
och anpassa mina produkter till vare sig industrin eller datorn. Jag har en väldigt 
organisk process där jag tittar till naturen finner spännande former och uttryck som jag 
sedan tolkar i möbler/produkter och material. Jag anser att om alla använder datorn och 
de verktygen som finns till hands, är det lätt att alla ger ifrån sig likartade produkter då 
alla använder sig av samma verktyg.” 
 
I ditt examensarbete har du Darwins utvecklingslära som utgångspunkt och du samlade 
in material utan att egentligen veta var det skulle leda någonstans. 
Är det här ett sätt som du fortsatt att arbeta på även efter examensarbetet?
Har du kanske till och med utvecklat det ytterligare?

”Jag tror mycket på intuition och har tränat upp/utvecklat det. Det är ett av mina star-
kaste verktyg. Jag känner i magen om jag träffat rätt eller måste ändra nån proportion 
eller ta bort eller lägga till nått. Att samla på sig saker utan att veta varför, förutom att 
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man vet att det är nått man fastnat för anser jag är otroligt viktigt för att skapa sig en bild 
av sitt formspråk och ha det som utgångspunkt i den skapande idéfasen.” 
 
Var finner du din inspiration?
Har du inspirationskällor du återgår till gång på gång eller hittar du din inspiration på 
andra, nya, sätt från projekt till projekt?
”Det fundament/register till formspråk jag skapade mig under exjobbet har visat sig vara 
ovärderligt. Jag skapade en värld av uttryck att plocka från. Både från växt och djurriket. 
En klyscha, som genom modernism ansetts som kitsch eller nått inte lika fint. Naturen 
fick på nått sätt lågstatus. Vissa uttryck är återkommande men jag letar hela tiden efter 
nya och de leder mig sen vidare till nästa. 
Sen har materialen och dess potential stor inverkan. Hittar jag ett material jag tycker är 
spännande, vare sig det är borsthår eller svensk garvad struts, så utgår jag därifrån. 
Oftast har det även en “konceptuell” bakgrund, som i vildsvinsstolen där jag ville belysa 
dess överpopulation, och de politiska aspekterna som ligger bakom, pengaaspekten att 
sälja jakträtter och tjäna pengar på det, samtidigt som det blir en belastning på för 
ekosystemet i södra skärgården, och påverkar lantbruk mm.  Ibland styr materialen och 
vad jag vill framhäva andra gånger är det formen och material som får följa. 
Sen kan jag fasta för en viss teknik, så ser jag hur jag kan använda den, det kan vara nått 
jag sett i ett helt annat sammanhang som jag vill testa i en möbel, som ”kopparstolen.””

fig.4
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Hur ser din process ut från en första idé till färdig produkt/verk? 
Tex skissetapper, bygger modeller, jobbar i datorn.

”Aldrig dator!!

Skisser eller snarare teckningar, som jag sedan visar min pappa/snickare, vi diskuterar 
olika konstruktionslösningar, jag sätter lite mått, sen testar vi proportionerna med enkla 
medel. Det kan vara att ställa upp en målar burk mot några pinnar jag hittar i verkstan, 
jag lägger inte mycket tid på det, bygger inga modeller utan skapar en uppfattning om 
volym. Sen sätter jag igång med massa olika material och konstruktionslösningar, för att 
gömma sömmar och andra tekniska lösningar som hur man fäster kopparn och 
limmar den på en välvd yta efter att den perforerats. Sen gör vi oändliga ändringar och 
små justeringar i själva objektet. Det är sällan vi börjar om, utan skulpterar och ändrar, 
kapar eller lägger till, tills vi blir nöjda.” 
 
Min uppfattning är att du är en konstnärlig person med känsla för organiska former, men 
hur ser du på dig själv, utifrån orden konstnär och designer?
Skulle du säga att du är mer det ena eller det andra?
Är det ens rätt av mig att anta att kalla dig konstnär?
 
”Jag anser att “designmetodiken” man lär sig är ett tänkande som man kan ta med sig 
och applicera på allt möjligt. Och alla bör utveckla sitt eget sätt att angripa ”skapandet”.

När jag jobbar för lyxmöbel företag i Italien är jag designer, även så när jag jobbar med 
Social Enterprise företag som “People of the Sun” i Malawi nu, då ritar jag produkter 
som är anpassade till deras respektive varumärke och produktions metoder. 
Då går jag in i en roll. Det är två helt skilda verksamheter och världar men jag trivs i 
båda. Jag gillar de utmaningar när “jaget” stegar lite åt sidan och låter varumärket tala. 
Det kan vara väldigt befriande att jobba så inemellan. I Italien skickar man en datorrit-
ning, de har personal som sköter produktutvecklingen. Jag är inte en del av produktions 
fasen, jag får inte ens se den färdiga prototypen innan den ställs ut på mässan…   



21

Men när jag jobbar med hantverkare i tex, Malawi nu, Social Enterprise företag “People 
of the Sun” då är det väldigt hands on, och jag sitter och följer med och är delaktig i pro-
totypframtagningen i högsta grad. Det blir ett givande samarbete där vi lär och utvecklas 
gemensamt. 

När jag jobbar i mina egna projekt då är jag konstnär, eller formkonstnär.. Då leker 
jag bara, och testar saker, pushar gränser och utvecklar nya idéer, som jag sen kan skala 
ner och använda i andra projekt och objekt. 
1) ren design/produktion 2) haute couture/konstmöbler, som kanske är mer riktade på 
gallerier och konstsamlare. Jag har sen även börjat med att göra “commisions” special-
beställda möbler tillsammans med privata kunder, mer åt bruksmöbler, men ändå med 
min prägel.”

Nu var det ju några år sen du tog examen, men hur tänker du kring det fokus på produk-
tion som finns på Malmstens?
 
”Jag insåg efter examen att själva designandet är en sån otroligt liten del av yrket. Jag 
anser att det var synd att det var så enkelspårigt, att alla skulle stöpas i en mall å komma 
ut som små soldater som skulle designa för alla fina och stora företag. Men så är det inte, 
man kan jobba så sjukt varierande och den bredden på acceptansen av olika intressen 
och typer anser jag är jätteviktigt att uppmuntra, det (Leo) blev bättre mot slutet av 
utbildningen och jag hoppas att det blivit ännu bättre på Malmstens nu. Mycket av min 
tid går åt att göra stipendieansökningar, så att jag kan behålla den livsstilen och friheten 
jag söker att kunna jobba precis som jag vill. (Det fick man inte lära sig.) Och alla måste 
hitta sin väg, om det är tryggheten av ett 8-5 jobb på en arkitektbyrå eller CADa åt någon 
annan på nått större möbelföretag, jobba som produktutvecklare för industrin eller jobba 
som inköpare i en butik eller som konstnär. Alla dessa olika inriktningar kan man gå, 
och man borde få ännu mer information om de olika, samtidigt lär man sig en otroligt fin 
grund att stå på, att förstå produktion och dess metoder, och från det välja själv, även om 
man jobbar med egen produktion kan man ta till sig dess principer.” 
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Till sist, 
Har du några idoler, konstnärer eller designers som du ser upp till, vilka?

”Mats Theselius så klart/gjorde praktik där.
Haas brothers gör ju fantastiska saker. 
Två skilda världar som jag tror representerar det jag gillar, nånstans där mellan :)
Klassiskt men lite galet.”
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 2.4 Min inspiration

När jag ser på mig som formgivare och de möbler och produkter jag formgivit har de alla 
en gemensam nämnare och det är att de alla på ett eller annat sätt har samma 
inspirationskällor. Dessa inspirationskällor har jag inte medvetet valt utan de har 
uppkommit allteftersom i livet. Under rubrikerna Naturen, Djuren, Abstraktionen och 
Konstruktionen berättar jag om källornas härkomst och vad de betyder för mig.

 2.4.1 Naturen

Jag har haft en stark dragningskraft till naturen så länge jag kan minnas. Uppväxt med en 
skog som tog vid där trädgården slutade och ändlösa timmar på hajk med scoutpatrullen. 
Var någonstans i detta som min förkärlek för naturen uppstod vet jag inte, kanske är den 
medfödd. 
Det jag dras till starkast av allt är eken. Känslan som infinner sig i mig när jag ser en 
vacker ek kan närmast beskrivas som en mild form av eufori. Jag blir nästintill 
avundsjuk på trädets stolthet och vägran att växa rakt och stiligt. I stället är den stor, 
majestätisk och mest överallt. 
När jag står på en ekbacke fylls jag av känslan att vilja vara ett med träden och uppleva 
den totala friheten som de har men inser att dit kommer jag aldrig komma.

 2.4.2 Djuren

Min far har en speciellt märklig och konstig anekdot från sin ungdom som han berättat 
för oss barn om och om under vår uppväxt. Den om att han som grabb var hemskt 
intresserad av möss och dess olika arter. För att inte bli långrandig kan jag sammanfatta 
det så att han fångade in så många olika möss han kunde i musfällor för att sedan flå den 
och spänna upp skinnen på pappskivor och kokade rent skeletten från kött och senor. 
Groteskt, jag vet. 
Min fascination av djur har aldrig visat sig på det hemska sättet. Jag ser den svenska 
skogens klövdjur som något lite mystiskt och okänt. Deras långa smala ben, knöliga 
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och dana, säker jättebra för att springa över bäckar och ängar men obehagligt tunna och 
fragila lätta att knäckas vid olycka.

 2.4.3 Abstraktionen

Under hösten 2011 var jag på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm. 
Utställningen ”Turner, Monet, Twombly: Sent måleri” ställdes ut. På visning med min 
klass från Nyckelviksskolan förälskade jag mig i Cy Twomblys obrydda sätt att måla. 
Där slutresultatet för många kan se ut som kladd och blandade färgstänk kände jag något 
annat. En samhörighet. Att det finns en tanke, ett koncept och ett mål med konsten som 
ligger bakom men som inte alltid är tydlig i slutresultatet utan en förklaring.
På den utställningen fann jag den abstrakta konsten och lusten att inte alltid vara så 
förståndig väcktes i mig. 

 2.4.4 Konstruktionen

Jag var i Barcelona när jag var 12 år. Innan den resan hade jag inte varit intresserad av 
varken byggnader eller dess konstruktioner. Sedan upptäckte jag Antoni Gaudí.
Som ett ljus tändes i mig och arkitekt var det enda yrke som fanns i min framtidsplan.
Nu har jag inte hamnat där än men vem vet jag kanske blir arkitekt tillslut. Men det är 
inte bara Gaudís byggnader som intresserat mig. Också kyrkor. 
Jag imponeras av de resurser som lagts på byggandet av kyrkor. Utsmyckningar som 
inte har någon funktion och torn som sträcker sig långt långt upp mot skyn. Att stå vid 
foten av Engelbrektskyrkan i Lärkstaden i Stockholm är för mig en smått överväldigande 
känsla. Att känna sig så liten inför något så stort.
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 2.5 Mina projekt

På samma sätt som mina möbler och produkter har samma inspirationskällor så har de 
också en annan gemensam nämnare, nämligen mig. 
Oavsett vilken utgången är så finns alltid jaget med som ett ibland nödvändigt ont som 
jag inte kan komma ifrån. 
Under rubrikerna Pallen Älgkalven, Lampan Knall, Kroppen och Identiteten berättar jag 
om min utgångspunkt och relation till de olika möblerna. De den möbeln första Pallen 
Älgkalven är resultaten av den allra första kursen på Malmstens och Lampan Knall är 
den produkt jag stället ut på möbelmässan inser vintern 2016. 2,5 år skiljer dem i tid. 
Kroppen och Identiteten är båda kortare workshops vi haft som del av större 
designkurser där processen varit snabb men tankegångarna omfattande. De workshopsen 
är något som påverkat min studietid mer än vad jag kanske trodde för början.

 2.5.1 Pallen älgkalven

Älgkalven är den första möbel jag formgav och byggde på Carl Malmsten Furniture 
Studies. Det var som del av kursen möbelmaterial och tillverkningstekniker som vi blev 
tilldelade en planka av utvalt träslag för att skapa en pall utifrån träslagets egenskaper. 
Jag fick björk. Då detta var i den absoluta inledningen av mina studier jobbade jag som 
jag lärt mig på egenhand. Att få en bild i huvudet, ett koncept, och sedan med han-
dens hjälp göra mig förstådd med hjälp av skisser. Bilden jag fick i huvudet var ben 
med knotiga och svullna knän. Och så blev även resultatet. Pallen älgkalven illustrerar 
känslan av en nyfödda kalven som kämpar för att hitta balansen. 

 2.5.2 Lampan Knall

Min relation till denna lampa är problematisk. Jag tycker nästan om den mer än något 
annat jag gjort med processen till färdig produkt var kantad av problem fick mig att 
tvivla och ifrågasätta mig själv både som person och som formgivare. I en process där vi 
arbetade med en riktig kund och deras förväntningar, ett helt nytt produktfält, 
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armaturer,  i kombination med vetskapen att den formgivning man presenterar kommer 
visas på Stockholmsmässan för världen att beskåda var några av anledningarna till att jag 
inte kom framåt i mitt arbete. Jag hade klart för mig vilka mina inspirationskällor var och 
vad jag ville förmedla men föll på hur formen skulle utformas. I slutändan kom jag i mål 
genom  att ta avstånd från hela arbetet en vecka för att komma tillbaka med nya krafter. 
Den slutgiltiga armaturen hade en kort skissprocess där arbetet gick parallellt med att 
jobba i datorn, bygga fullskalemodell samt materialtester. Vid byggandet av armaturen 
hade jag då kontroll över alla olika element vilket ledde till att den blev som den bild jag 
hade i huvudet. 

 2.5.3 Kroppen

Såhär skriver jag om i min kurssammanställning på våren 2015 om kursmomentet 
Kroppen: 
”Sedan ett år sen när de dåvarande tvåorna hade sin kroppen-workshop har jag sett fram 
emot den. Att få skapa möbler utifrån ett konstnärligt perspektiv är något som jag tycker 
är väldigt intressant och roligt. 
Jag valde att ha ”När vi inte klarar oss själva” som rubrik för mitt projekt och tog sedan 
fram tre olika möbler från den. 
Under denna workshop fick jag möjlighet att arbeta på det sättet jag tycker är som mest 
intressant, att ha kroppen som utgångspunkt är något som jag alltid har i mitt skapande 
oavsett om det är hur kroppen förhåller sig till rummet eller föremålet i sig. Det har även 
fått mig att tänka på hur jag arbetar i en designprocess och var jag finner min inspiration, 
vilket sätt jag tänker att jag vill arbeta på efter studierna och även hur jag ser kring mitt 
examensarbete, vad det är jag vill djupdyka i.” 
Att jag för ett år sedan formulerade dessa ord gör det tydligt för mig att jag tagit mig an 
rätt examensarbete. 
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 2.5.4 Identiteten

Workshopen Identitet var en del av den första terminen och även första designkursen på 
Malmstens. Helt ny i min roll som designstudent och ovetandes om vad som skulle 
hända den kommande tiden formulerade jag mig på följande sätt i min 
kurssammanställning hörsten 2013. (se bilaga 1 -  Utdrag från kurssammanställning 
TCM014 och TCM017)

”När jag började jobba med den här uppgiften tyckte jag det var svårt att riktigt veta var 
jag skulle börja. Inte på det sättet att jag inte hade några idéer på vad ska skulle göra, 
utan mer hur jag skulle förhålla mig till vad uppgifterna säger om mig som person. Jag 
ville verkligen göra något som speglar den jag är men fann det lätt att hamna för nära 
mina innersta känslor och på så sätt få känslan av att blotta sin själ för världen att 
beskåda. Jag funderade därför länge på vad ska skulle göra och kom fram till att de 
idéerna jag haft till en början inte behövde skrotas allihopa utan att det gick att 
omformulera sig på ett sånt sätt att de inte var för utlämnande. Det var på så sätt väldigt 
intressant att jobba med den här kursen då jag lärde mig hur jan kan jobba med mig själv 
som utgångspunkt i olika processer. 
Efter de föreläsningarna vi hade som indelning i kursen så fastnade jag för några av 
bilderna från Venedigbiennalen. Och då framförallt konstverket Cripplewood av 
Berlinde De Bruyckere, där hon har med hjälp av vax har skapat en organisk form som 
nästan såg ut som en gigantisk förmultnad kropp men ska föreställa ett träd. Hennes lek 
med proportioner var något som jag inspirerats av i mitt skapande och även på det sättet 
där hon får människor att vilja röra på konsten för att se vad det egentligen är. 
Jag försökte tänka på ett liknande sätt och istället för att göra verk som berättar vad de är 
vid en första anblick så ville jag istället att man skulle få tänka efter vad jag menade och 
få en liten förklaring genom en text vid “min identitet”.” 

Det nästan spritter lite i kroppen min när jag läser detta. Att jag vid mina första månader 
vid Malmstens ställer mig sådana frågor på hur jag vill uppfattas, hur jag är personlig 
utan att vara utlämnande och att veta att det jag gör inte behöver vara övertydligt utan att 
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det kan finnas en stor del av eget tolkningsutrymme i de produkter jag formger.  
Jag känner också att jag utvecklats till stor del sedan jag författade dessa ord och att jag 
nu är påväg att lösa de sista knutarna för att finna trygghet och lugn i mitt skapande. 
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 2.6 Sammanfattning av teoretisk bakgrund

Ett uttryck som varit återkommande i mina eftersökningar kring de olika formgivarnas 
skapandeprocesser har varit att arbeta med två sidor. Andres Nilson beskriver det så att 
en duktig formgivare behöver kunna tänka med båda hjärnhalvorna för att komma fram 
till bra design. Både den mer teoretiska och logiska vänstra hjärnhalvan och den mer 
kreativa och intuitiva högra hjärnhalvan.
Julia säger att hon arbetar på olika sätt beroende på om projektet har en beställare eller 
om hon är beställaren.
Berlinde De Bruyckere återkommer under de intervjuerna jag tagit del av flera gånger till 
hur hon skapar en helhet genom att blanda två kontrasterande uttryck. Ordet dualitet är 
av största vikt. Exempelvis skadan och dess läkande eller instängdhet och öppethet. 

När jag slår upp ordet dualitet på Nationalencyklopedin står det; dualiteʹt (senlatin duaʹl-
itas ’tvåtal’, ’tvåfaldighet’), i fysiken beskrivning av ett fenomen på två olika sätt, som 
båda behövs för en fullständig beskrivning, som kan översättas i varandra eller som båda 
hänför sig till en gemensam bakomliggande enhet.

I den beskrivningen blir det för mig tydligt att ha olika synsätt på en skapandeprocess är 
av största intresse men också att låta de gå omlott och inspireras av varandra. 

Under analysen av mig själv och min skapandeprocess har det blivit tydligt för mig att 
jag omedvetet arbetat på detta sätt under mina studier. Jag arbetar på olika sätt beroende 
på uppgift och tidsram. Jag tar större användning av intuition och impuls (vänstra hjärn-
halvan) när projektet är kortare och jag är mer teoretisk och planerad när det är ett längre 
projekt (högra hjärnhalvan). 

När jag ser på de objekt och möbler jag gjort under min tid på Malmstens så kan jag 
dela in de i olika kategorier beroende på vilket arbetssätt jag haft. Här kan jag se hur de 
kortare workshops vi haft med Susanna Salifou Nygren hamnar med åt det konceptuella 
hållet. 
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Medan de möbler som uppkommit i designkurserna hamnar närmare 
Malmstensmetoden.
Detta är kanske ett mer eller mindre självklart resultat då jag under designkurserna 
arbetar mer utifrån schema, tidsplan och skissetapper under en längre tidsperiod till 
skillnad från de kortare workshops som endast pågår under några få veckor. 
Vad jag däremot tycker är intressant är att jag i vissa fall är mer nöjd och tilltalas mer av 
de objekt som kommit fram genom de kortare workshopsen. 
Hur kommer det sig? 

I min undersökning kommer jag genomföra två skapandeprocesser där jag tar fram en 
möbel utifrån en konceptuell skapandeprocess och en möbel med Malmstensmetoden 
som utgång. Jag kommer i dessa processer undersöka och reflektera över hur mina tankar 
och funderingar går för att se hur arbetssättet påverkar slutprodukterna. 
Då jag angriper en skapandeprocess från två olika håll kommer jag även att göra 
detsamma inom mitt valda fokusområde vilket är avskärmning, eller kanske mer bristen 
på avskärmning.
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2.6.1 Fokusområde i skapandeprocessen 

Under mina besök på Stockholm Furniture and Light Fair de senaste åren har jag slagits 
av hur stor utvecklingen är på framtagningen är på möbler anpassade för att skapa rum i 
rummet. Dessa möbler är ofta tillverkade i olika sorters mjuka material för att absorbera 
störande ljud och bidra till en bättre arbetsmiljö. 

På samma sätt kan vi se åt privathemmens utveckling där de sociala ytorna ökar och 
antalet väggar minskar. I kombination med den minimalistiska inredningsstil som varit  
populär det senaste decenniet slås jag av tanken hur det egentligen är att leva i ett sådant 
hem. Är det lika trevligt att socialisera i samma öppna ytor i vardagen med Bolibompa, 
eller tv-spel för den delen, på teven samtidigt som man står och steker fiskpinnar som det 
är när man har vänner över för att tillsammans äta middag och umgås.

I de processer jag beskriver nedan har jag i den konstnärliga fokuserat på det privata 
rummet och i den med utgång i Malmstens lagt fokus på den halvoffentliga.
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Min målsättning är att återge mina två olika processer på ett lättförståeligt och 
strukturerat vis. Det kan hända att det sättet jag beskriver i text skiljer sig från den 
verkliga processen då det kan vara svårt att återge verkligheten i ord. Nästintill omöjligt. 

Beskrivningen av de två skapandeprocesserna har jag tagit från min handledare Chandra 
Ahlsell. Där hon beskrev det som att resultatet utifrån Malmstensmetoden är som en 
skrittande kontrollerad häst, anpassad för dess syfte. 
En produktionsanpassad möbel. 
Resultatet från den konceptuella processen är på andra sidan hagen, som en 
okontrollerad galopperande häst. 
Att säljas på auktion producerad i limiterad upplaga. I denna process råder total 
konstnärlig frihet. 
Detta är inte lika med att möblerna som uppkommer genom denna process måste vara 
galna utan är en tillåtelse för hjärnan att gå åt vilket håll den vill.

De två processerna har en gemensam brief som utgång där jag beskriver 
förutsättningarna för skapandeprocesserna. (se bilaga 3 - designbrief)
Möblerna jag formger är grundade i mig själv och jag har ingen utomstående beställare. 
Målet är att ta fram två produkter utifrån de olika processerna jag undersökt.
Möbeln framtagen genom Malmstensmetoden ska vara tillverkad i trä, läder och/eller 
textil, de material som ligger i grund för utbildningen. Den ska också ha en klar funktion. 

Möbeln av konceptuell grund har ingen materialavgränsning och behöver inte eller vara 
funktionell där är det konceptet som är det viktiga.
Målgruppen för möblerna är jag. 
Det är en bonus om de intresserar personer från aktuell bransch.

3. Gestaltning
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 3.1 Den styrda

Arbetssättet jag använde mig av i processen att ta fram en möbel med grunden i 
Malmstensmetoden har jag funnit i de tre år jag studerat på skolan. I processen fanns 
det vissa delar som skulle finnas med för att stämma överens med de målsättningar som 
funnits i designkurserna. Formulering av brief, omvärldsanalys, konceptformulering och 
skissetapper är de punkter jag funnit tydligast i designprocessen och var också de jag lagt 
fokus på att ha med mig under arbetet. 

 3.1.1 Brief, research, konceptformulering och inspiration

Innan jag började med skapandeprocesserna formulerade jag en gemensam brief för 
de båda projekten. (se bilaga 3 - designbrief) Specificerat för denna process var att jag 
skulle utgå från arbetssättet jag lärt mig på Malmstens, att jag skulle använda mig av de 
material som är typiska för skolan så som trä,textil och läder. Samt att produkten skulle 
ha en funktion och ha möjlighet att utvecklas till en produktionsduglig möbel. Med de 
styrpunkterna och mitt fokusområden avskärmning tog jag i denna process fram om-
världsanalyser med utgången i det halvoffentliga rummet. Hur ser de möbler vi använder 
oss av idag för att skapa rum i rummet? Svaret på det att att majoriteten av de möbler 
som finns är anpassade för möten eller telefonsamtal. Även kontorsbås förkommer, den 
möbel jag anser är den kanske minst sexiga möbeln som finns. 

Jag tog även fram en omvärldsanalys på alternativa avskärmningar där den 
halvoffentliga miljön inte var i fokus. En flotte på havet, en glasvägg i hemmet, 
röstningsbås och ljudabsorbenter anpassade för orkestrar. Sätt människan väljer att skapa 
trygghet i sig själv på.

Jag satte dessa analyser bredvid varandra och genom att sätta fingret på vad det var jag 
saknade på den första omvärldsanalysen och kombinera den med den andra komma fram 
till mitt koncept. 
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fig.5
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En personlig avskärmning för öppna kontorslandskap.
Inspirationen till produkten fann jag i viljan att vara själv i ett rum fullt av folk. Jag ville 
att den skulle vara hög nog att skydda huvudet och del av ryggen men inte bygga in 
användaren. Det moodboard jag tog fram består av samma bildmaterial som i den kon-
ceptuella skapandeprocessen.

fig.6
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 3.1.2 Att skissa

Bilden jag hade i huvudet på hur möbeln skulle se ut var relativt klar när jag började 
skissa. En ”ostbågeform” bakom huvudet att kunna luta sig tillbaka för att stänga ute den 
direkta omvärlden när en själv känner för det. Formen till detta har jag tagit direkt från 
den ljudabsorbent som används av stråkensemblen i orkestrar. Den fungerar så att man 
lutar sig bakåt in i absorbenten när man vet att höga ljud kommer och tar på så vis bort 
en del av de skadliga ljuden.
Efter en första process då jag skissat av den existerande produkten kom jag fram till att 
den var för liten i formen för att skapa den omfamnande känsla jag var ute efter. Jag gick 
då vidare till att skära till en kartongbit och hålla upp bakom mitt eget huvud få upp en 
storlek på skärmen som kändes bekväm. Jag provade även att hålla upp den bakom andra 
studenter på skolan som sa sig uppleva samma sak som jag. 
Utifrån denna modell fortsatte jag mitt skissarbete med fokus på hur den skulle vara kon-
struerad och placeras i rummet. Skulle den hänga från taket eller vara stående på golvet? 
Skulle den bestå av en ställning med textil inuti eller vara helklädd?

I samband med denna undersökning började jag arbeta i SolidWorks för att få mer kor-
rekta mått och kunna röra på formen i olika vinklar. I detta skede kom jag fram till att 
möbeln skulle bestå av en stomme där ett tyg var uppspänt inuti.
Jag arbetade nu parallellt med fysiska skisser och 3D-skisser i datorn, där jag skrev ut de 
former jag ritat i datorn för att sedan skissa förhand på dem för att komma framåt i min 
process.
Genom detta arbetssätt bestämde jag att skärmen skulle stå på ben för att vara enkel att 
flytta dit man behöver den.

När jag i det tredje steget satte mig för att arbeta uteslutande i datorn utgick jag från de 
fysiska skisser och mått jag tagit och ritade in dom i datorn. 
Benställningen gjorde jag asymmetrisk och trebent för att skapa en rörelse och lätthet.

I det sista steget och den sista utvecklingen jag gjorde av skärmen var att jag breddade 
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den för att göra den anpassad för personer av flera längder och inte bara mig själv. Jag 
mätte då en av de längsta och kortaste personerna på skolans öronhöjd på en 44 cm hög 
stol och utgick från de måtten när jag breddade skärmen. Denna breddning blev på totalt 
150mm.
Skärmen var nu klar och jag valde att kalla den ”Den personliga sfären”.

fig.7
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steg 4

fig.8
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 3.1.3 Prototyp

När jag började min designprocess kände jag rätt snart att jag ville bygga möbeln själv. 
På det sättet skulle jag sluta cirkel av arbetssättet som vi lär oss på skolan. Att inte endast 
arbeta med skisser och renderingar utan även låta handen uppleva formen. Jag visste då 
att min möbel inte på långa vägar skulle bli så fint gjord som om en möbelsnickeristu-
dent gjort den men det var inte heller mitt syfte med möbeln. Det var funktionen som 
räknades inte hantverket. 
Genom att göra mallar i papper formade jag träämnena i önskad form för att sedan sam-
manfoga dom. Tyget sitter fast med hjälp av spikar och är av linne för att släppa igenom 
luft och inte bli instängt.

fig.9
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fig.10
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 3.2 Den fria

För framtagningen av den koneptuella produkten har jag valt att arbeta på ett liknande 
sätt som under de workshops vi haft med Susanna Salifou Nygren. Att arbeta intensivt 
under ett fåtal dagar. Under denna process har jag som mål att aktivt dokumentera mina 
tankar och reflektioner och mitt arbetssätt genom att föra dagbok. För att på så sätt lära 
mig av vad jag upplever som positivt respektive negativt i detta sätt att arbeta och ta med 
det i planerandet och arbetet med formgivningen i Malmstensmetoden.
 
  3.2.1 Insamling

Jag började mitt arbete med insamling av bilder för att skapa en bildbank att förhålla 
mig till. Dessa bilder tog jag fram utifrån mina fyra inspirationskällor. Naturen, djuren, 
konstruktionen och abstraktionen. 

Sökandet av detta bildmaterial var metodiskt då jag hade en ganska klar bild i huvudet 
av vad jag letade efter och vet vad som är rätt när jag ser det. Jag lät då hjärnan slappna 
av och låta känslan ta över och lita på den och se resultatet uppenbara sig.

Jag satte upp de bilder jag hade på väggen och markerade det jag fann intressant med 
knappnålar. Genom att dra en tråd mellan dessa nålar uppstod ett mönster. 
Detta mönster hjälpte till att sammanfläta mina tankar i ett annat myllrigt bildhav. Som 
komplettering till tråden skrev jag ner de detaljer som tilltalade mig på lappar och fäste 
vid nålarna. Lätthet, brist på innehåll, osäkerhet, instabil, mjuk, gänget. Med hjälp av de 
bilder som dessa ord satt på tog jag fram ett moodboard.

De slumpmässigt utsatta ordens bilder bildade ett sammanhängande och vackert mood-
board. Det speglade det jag tänkt på från början och låtit mitt huvud ta fram utan större 
inblandning från hjärnan.
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I detta läge var jag fast besluten om att min produkt hade utgång i benen hos ett rådjur-
skid som jag inspirerats av så många gånger förut. Det fragila, lätta och instabila.
 

  3.2.2 Formulering

När jag sammanställt mitt moodboard påbörjade jag en skissprocess där jag utgick från 
bakbenen hos rådjuret för att göra en stiliserad form av det. Mina tankar snurrade kring 
om jag skulle göra något jag inte brukar göra, nämligen utgå från en rund form och ta 
fram produkter från den. Jag funderade kring om hur jag kunde arbeta med alternativa 
material såsom nermald bark, vax och silikon. Det inspirerat av Berlinde De Bryckeres 
skulptur ”Cripplewood”. Jag gjorde undersökningar om hur man bearbetar vax. Hur det 
kan skapa det köttsliga känslan. Under denna process med skisser och undersökningar 
kände jag starkare för att inte alls vara så galen och konstnärlig som jag först hade tänkt 
utan kom mer in på spåret att faktiskt göra något som är av enkel form. Detta gick stark 
emot det sättet jag trodde jag skulle arbeta i denna process vilket fick mig att tveka. 

fig.11
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Jag var dock medveten om att det är bättre att lita på den känslan som finns inombords 
än att forcera fram en möbel som inte kändes rätt. Då koncept och historien bakom 
möbeln har varit viktiga för mig vid tidigare projekt valde jag att fokusera på det. 
Vid denna stund hade jag ingen aning om vad eller vilken möbel jag egentligen skulle 
göra, denna process startade innan jag bestämt mig för att ha avskärmning som fokusom-
råde. Genom att studera väggen med bilderna, trådarna och orden fastnade jag vid andra 
detaljer än jag gjort vid första anblick.
Under en paus för mig själv på trappan utanför skolan utkristalliserade sig ett koncept i 
huvudet som kändes självklart och spännande att arbeta vidare med. 

Ur anteckningarna i telefonen: 
”Gå emot trenden med rumsavskiljare och akustikväggar. 
Göra en tratt där ljudet ökar. Stor. Tvärtemot avslappning.”

Så likt mig. Att utgå från att uppröra för att sedan koka ner till något mer lättbegripligt. 

fig.12
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 3.2.3 Uppkomsten av en form

Vilken är denna produkt som kommer från de korta meningarna?
En tratt såklart.
En tratt som förstärker ljud eller låter personen tjuvlyssna på samtal. 
Stor som en rumsavdelare men utan just den funktionen.
Ett sätt att göra sig hörd i ett annat högljutt rum.
En tratt som står på en ställning på golvet och är tillverkad i, ja vad?
I plast, latex, glas?
Denna process pågick i mitt huvud, utan fysiska skisser. Jag hittade formen till 
munstycket på en av bilderna i min bildbank innan pausen på trappen. Den pausen som 
fick min hjärna att börja arbeta.

fig.13
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När bilden var klar för mig i mitt huvud började jag rita upp den i 
3D-modelleringsprogrammet SolidWorks då bilden var så klar att det hade kunnat skada 
att skissa förhand och missa formen som jag hade och på så sätta tappa bort den bland 
alla tankar.
I min första skiss i SolidWorks ritade jag den 1800mm hög för att verkligen visa att det 
var en rumsavdelare men med motsatt användningsområde.
När arbetet fortskred kom jag till insikt med att denna storlek var alldeles för stor och att 
jag inte måste överarbeta detta och bara övertydlig. En tratt på ställning med 1500mm 
i maxhöjd skulle vara mer realistiskt både för mig att tillverka men också i utställn-
ingssynpunkt.

I valet av material utgick jag från mina tankar att komma ifrån det som är typiskt för 
Malmstens. Valet föll på stål och vad mer?
Instinktivt var ett tunt skal av latex min tanke men jag resonerade fram till att gå ifrån 
detta då det inte skulle fungera i den storlek och form som jag tänkt. Det fanns också risk 
att den skulle upplevas som billig och slarvig. Jag valde då glas istället för att på riktigt 
få maximal effekt i förstärkandet av ljud.
Vid rendering i SolidWorks och utskrift blev jag osäker på om jag gjort fel i som satte 
mig vid datorn så snabbt och på så vis låst min form i den första tanken. För att inte låta 
mig göra det tog jag ett steg tillbaka från tratten och började på den andra produkten.
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fig.14
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 3.2.4 Modell

För att komma bort från den renderingsbild jag hade i huvudet byggde jag en modell av 
tratten i skala 1:2,5.
Genom detta fick jag uppfattning om de proportioner jag ritat upp i datorn såg likadant ut 
i verkligheten.
Detta gjorde jag innan jag tog kontakt med hantverkare för att vara 100% säker på att det 
skulle bli som jag tänkt.

fig.15
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 3.2.5 Prototyp

I processen att ta fram tratten var min utgångspunkt att jag inte skulle tänka på 
produktion och låta det begränsa mig då det hänt tidigare, då kanske framförallt i längre 
projekt och lett till att jag inte blivit 100 % nöjd med resultatet. Jag trodde naivt nog 
att tratten jag formgivit skulle vara enkel att få tillverkad. Så visade sig inte vara fallet. 
Min första plan var att den skulle handblåsas men jag förstod tidigt att detta skulle vara 
orimligt att jag började utforska möjligheterna att gjuta formen. Även detta fick gå i från 
snabbt och fokus lades på att limma samman stycken av planglas. För att detta skulle 
fungera fick jag under en period på två veckor ändrade jag min form på tratten flera 
gånger. Från att ha gått från rektangel-cirkel-cirkel till rektangel-kvadrat-cirkel för att 
slutligen landa i rektangel-kvadrat-kvadrat.
Detta arbete var jag inte beredd på och ledde till att de processen som jag tänkt skulle ta 
en vecka drog ut på tiden och tog minst det dubbla.

Tidsbristen i detta har fått mig att gå ifrån min fria och hantverksmässiga utgång och 
anpassa mig till produktion, är det sammanträffande att det jag ville komma ifrån hände 
just nu?

fig.16
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fig.10

fig.17
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 3.3 Pallen

Utöver de två skapandeprocesserna tog jag även fram en enkel pall som komplement till 
de båda möblerna. Med hjälp av den fick man på vårutställningen en bättre uppfattning 
av användandet av möblerna och podiet en större rumslig karaktär blev mer komplett.

pallen

fig.18
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	 4.1	Resultat	och	Reflektion

Vad jag ska skriva i denna sista del av rapporten är för mig inte självklart. Jag känner att 
jag nästan inte vet vad mitt resultat är då jag lärt mig så mycket om mig själv och hur jag 
fungerar som formgivare under denna process att jag inte vet var jag ska börja.
När jag för första gången formulerade mitt examensarbete trodde att jag ville sluta en 
slags fred till den skola jag gått på under tre år känner jag nu i slutet hur jag uppskattar 
mina år här mer än innan och faktiskt inse hur mycket jag har lärt mig. 
Genom att ha studerat mina tidigare projekt och hur jag ser på dom i efterhand förstår 
jag de tankarna jag hade då och att jag funderade över de saker jag fått svar på från min 
utbildning.
Nu ska ju i detta resultat faktiskt svara på min fråga så det är nog lika bra att jag gör det 
nu innan jag flyger iväg allt för långt. 

På vilket sätt kan jag kombinera den konstnärliga processen med Malmstensmetoden för 
att maximera slutresultatet?

Nästan sedan första designkursen har jag kännt att det är något som skaver och inte 
riktigt passar för mig på Malmstens. Att dra ut på saker, att inte kunna diskutera fritt att 
behöva i ifrågasätta allt man gör och jobba ännu lite längre när hjärnan redan satt stopp. 
När det varit så har jag funnit frihet i att under de korta workshopen haft chansen att 
uttrycka mig hur jag vill och få släppa lite på allt för en sekund. När jag i detta arbete 
har fått möjligheten att välja det sätt jag ville arbeta på valde jag självklart det sätt som 
jag funnit skönast under min studietid och det sätt som jag trodde var mitt ultimata sätt 
att arbeta på. Det visade sig dock att det inte var riktigt så lätt som jag hade trott. När 
jag i mina intervjuer pratade med två alumner som gått på skolan tidigare förstod jag att 
även dom inte kände sig helt tillfredsställda med utbildningen men att det inte var hela 
världen. De hade efter sin examen tagit med sig de delar de ville och struntat i de andra.
Som Julia Gamborg Nielsen beskrev det  ”Jag anser att “designmetodiken” man lär sig 
är ett tänkande som man kan ta med sig och applicera på allt möjligt. Och alla bör ut-
veckla sitt eget sätt att angripa ”skapandet”.”

4. Avslutning
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I min konstnärliga process gled jag hela tiden in på det sättet jag lärt mig under mina 
studier. Jag märkte att jag behövde en grund att stå på vare sig det är i form av material 
eller koncept för att veta i vilken riktning jag ska gå. Jag har också lärt mig att det kan 
vara bra att ifrågasätta de materialval och sammansättningar man valt för att inte hamna i 
trubbel vid prototyptillverkning. 

I det arbete jag kallar för Malmstensprocessen var det svårt om nästa omöjligt för mig att 
inte arbeta utifrån en konceptuellt perspektiv. Då storytelling är så pass viktigt för mig 
som där är kan jag inte komma ifrån att jag behöver en berättelse innan jag kan vara klar 
med en möbel. I detta fall med avskärmningarna och hur de fungerar. Att jag ser mig på 
det där kontoret slitandes i håret för att inte få ro av alla som rör sig omkring en. Att då 
bara kunna omsluta sig och hamna i en annan värld.

Det sätt jag kan arbeta på för att maximera mitt slutresultat är helt enkelt att inte kate-
gorisera saker för mycket och gå på min egna intuition och känsla istället varesig den är 
konstnärlig, konceptuell eller helt enkelt produktionsenlig.
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 5.4 Figurförteckning

Framsida - Produktbild, privat

1. Berlinde De Bruyckere - ”Cripplewood”
2. Andres Nilson - Studio Pale Grain, http://www.andresnilson.com/about/
3. Julia Gamborg Nielson - http://www.archilovers.com/julia-gamborg-nielsen/
4. “Vildsvinet” - Julia Gamborg Nielson
5. Omvärldsanalys till sfär - privat
6. Moodboard till sfär - privat
7. Skissprocess steg 1 & 2 - privat
8. Skissprocess steg 3 & 4 - privat
9. Prototyp av sfär - privat
10. Prototyp av sfär - privat
11. Inspirationsbilder - privat
12. Moodboard - privat
13. Inspirationskälla till tratt - privat
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