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Sammanfattning

Jag har skapat en plats för eftertanke i kontorslandskapets strikta miljö. Ett bord med taktila 
kvalitéter som har för avsikt att bidra till avslappnande fysisk aktivitet och meditativt lugn. Med 
inspiration från naturliga strukturer och mönster har jag jobbat med sinnesintryck som främjar 
lugn och reflektion.

Vi rör oss idag i strikta, geometriska miljöer. Skapade miljöer, som inte alltför sällan känns lika 
självklara som vår naturliga miljö. I en ständig jakt på effektivitet följer vi ett givet mönster. Hur väl 
tänker vi egentligen igenom våra val? Genom intervjuer med politiker och andra beslutsfattare 
kom jag fram till att många människor sällan eller aldrig ger sig utrymme till eftertanke på sin 
arbetsplats. Detta sker istället i utomhusmiljö, ofta i kombination med någon form av fysisk 
aktivitet.

Våra sinnesintryck blir mer och mer enformiga och torftiga och vi kommer alltmer sällan i fysisk 
kontakt med naturliga element. Kan vi inte se oss själva som en del av det naturliga kretsloppet 
kan vi inte heller agera därefter. Jag har därför arbetat med känselsinnet och har i min 
formgivning fokuserat på det taktila och haptiska och hur det spelar med synsinnet.

I en mötesmiljö som erbjuder naturliga, framför allt taktila sinnesintryck hoppas jag kunna erbjuda 
en lugn och meditativ sinnesstämning. Förhoppningsvis kan denna sinnesstämning leda till bättre 
genomtänkta beslut.
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Inledning

Hoten kommer från alla håll. I populärkulturen såväl som i nyhetsmedierna målas dystopier upp 
och berättar för mig vad som kommer att hända inom kort om vi inte omedelbart förändrar vår 
livsstil drastiskt. Det blir mer och mer uppenbart för mig att det system vi byggt upp och lever i 
inte fungerar varken på ett ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbart sätt. Vi måste 
omstrukturera vårt samhälle på en elementär nivå men vi står handfallna, helt oförmögna att göra 
annorlunda. Jag frågar mig varför. 

En morgon kliver jag av Stockholm tunnelbanas blåa linje på centralen och åker rulltrappa och 
rullband och sen rulltrappa igen för att byta till röda linjen. Jag blir plötsligt medveten om hur 
djupt under marken jag befinner mig, och att i princip hela min 40 minuter långa färd till skolan 
sker inomhus. Det känns lite konstigt. Så kommer jag till skolan och en vän visar mig en bild på 
hur brysselkål växer. Vi börjar bildgoogla andra grönsaker och frukter vi äter frekvent men inte har 
någon aning om hur de växer. Över lunchen berättar jag för en annan vän om hur jag känner mig 
instängd och lite korkad och hen introducerar mig för begreppet the metabolic rift1. 

När vår byggda miljö har blivit så självklar och naturlig för mig att jag inte ifrågasätter den eller 
ens ser den som skapad är det inte så konstigt att jag, och troligtvis många med mig, inte kan 
förstå sin delaktighet i ett naturligt, slutet kretslopp. Jag börjar fundera på hur det kan ha varit när 
vi människor senast agerade som en del av detta naturliga kretslopp. Vilken annan kontakt vi 
hade med miljön omkring oss, hur alla sinnen ständigt måste ha varit aktiva och vilken mångfald i 
sinnesintryck man måste ha upplevt. Kan denna inskränkning till en statisk miljö ha bidragit till de 
mentala blockeringar som vi nu är fast i?

Att vi öppnar våra mentala blockeringar och befriar våra tankar är oavsett en förutsättning för att 
vi tillsammans ska kunna bygga vår inte bara bästa tänkbara, utan bästa möjliga framtid.

4

1 The metabolic rift är ett begrepp, myntat av bland andra John Bellamy Foster, för att beskriva hur 
människor, till följd av industrialismen och förflyttningen från jordbruket, inte längre ser eller förstår naturen 
de lever av.



Innehåll
Stort tack!          2

Sammanfattning         3

Inledning          4

Innehåll          5

Introduktion         6
 Bakgrund         6
 Syfte          6
 Frågeställning         6
 Avgränsningar         7
      
Tillvägagångssätt        7-16
Utforskning          7-11
 Teoretisk grund         7
 Taktila upplevelser och känselsinnet       8
 Intervjuer och observationer       9
Formgivningsprocess        11-16
 Naturliga mönster        11
 Inledande skissfas        12
 Skissfas bord         13
 Skissfas lampa         16

Resultat          17
 Designförslag         17
 Utveckling         18

Diskussion          19

Slutsats            20

Referenser          21

Bildregister         21

5



Introduktion
Bakgrund

”We have made our severest mistake in confusing conformity in action with conformity in 
thought” (Papanek 1984:154)

När vi börjar skolan stöps vi in i en likriktad miljö där vi lär oss att agera och resonera enligt en 
gällande norm. Olika typer av blockeringar bildas då i våra hjärnor och vår förmåga att se 
oväntade samband och tänka nytt blir betydligt nedsatt (Papanek 1984:154-172). 

I större samhällen lever vi idag i skapade miljöer, avskärmade från naturen omkring oss. Dessa 
skapade stadsmiljöer upplevs av många som lika självklara och konstanta som planetens 
ekosystem. Alla typer av system och samhällen är dock föränderliga. I de avskalade 
modernistiska miljöer som blivit normen för de utomhusrum vi rör oss i påminns våra sinnen sällan 
om denna naturliga föränderlighet. 

Vi har byggt upp ett eget samhällssystem inom det stora ekosystemet. Detta inre system bryter nu 
ner helheten inifrån och vi är fast i en negativ bana som vi verkar oförmögna att oss ur. Det är 
uppenbart att vi måste göra annorlunda, men vi har byggt in oss i ett hörn och är nu fångar i vårt 
eget nät. 

Vi hetsar vidare, fanatiskt frälsta i tillväxtreligionen, inom en modell där effektivitet är främsta 
ledordet. Vi stannar inte upp. Vi tänker aldrig riktigt igenom huruvida vi gör rätt eller fel. Lever vi 
som vi vill, som vi själva tycker att vi borde, eller helt enkelt som vi har blivit tillsagda att vi ska?

Varje beslut innebär ett vägval, ett steg i någon riktning. Skulle vi tillåta oss själva att tänka efter 
lite mer, att låta tankarna gå utanför våra mentala blockeringar, skulle våra beslut kanske se lite 
annorlunda ut. För att bryta oss fria ur vårt nät och börja leva som en fungerande länk i 
kretsloppet måste vi ge oss själva möjligeten till normbrytande tankebanor.

Syfte

Projektet syftar till att främja eftertanke i beslutsfattande moment. Jag undersöker hur objekt kan 
fungera som en språngbräda för fantasin och det fria tänkandet. Genom att föra in naturliga 
sinnesintryck i strikta inomhusmiljöer vill jag skapa en kontrast som belyser skillnaden mellan vår 
naturliga och vår skapade miljö.

Frågeställning

- Vilka typer av sinnesintryck främjar eftertanke och lugn? 
- Hur kan kreativa, fria tankebanor främjas och få oss att vidga vårt synsätt? 
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Avgränsningar

Jag kommer att avgränsa mig till beslutsfattande moment i arbetssammanhang och kommer i min 
undersökningsfas att titta på kontorsmiljöer i Stockholmsområdet.

Jag kommer att lägga stort fokus på upplevelsen i mötet med objekt och skapa en serie 
produkter som kan fungera som diskussionsunderlag. Frågor kring produktionsteknik, prissättning 
och marknadspotential kan därför komma att bli åsidosatta.

Tillvägagångssätt 
Under min process har jag valt att arbeta möjlighetsbaserat snarare än problembaserat. Jag har 
utgått från en bred frågeställning och har därifrån arbetat explorativt och undersökt områden som 
tagit mig vidare mot ett designförslag. Genom associationer har jag testat mig fram och låtit nya 
förgreningar dyka upp under vägen. Arbetsprocessen har därför inte varit linjär utan brett 
utforskande under hela projektet. Jag tar i den här delen upp områden jag arbetat med parallellt 
under processens gång, delvis men inte helt i kronologisk ordning. Jag vill med mitt projekt ställa 
frågor snarare än ge svar.

Utforskning

Teoretisk grund

Med utgångspunkt i Papaneks förklaring om hur vårt fria tänkande blockeras av att fostras i ett 
strikt reglerat samhälle (1984:154-172), funderade jag kring den strikta estetik som 
funktionalismen har utgjort. Min tes blev att konformism i formspråk är en bidragande orsak till 
konformism i tanken. En mångfald i stimulans måste vara positivt för hjärnans utveckling.

Vår funktionalistiska skapade miljö har avskärmat oss från naturen så till den vida grad att vi inte 
längre ser oss som en del av det naturliga kretsloppet. Kan vi inte se oss själva som en del av 
detta kretslopp, kan vi inte heller agera som en fungerande länk i kedjan. Jag identifierade 
funktionalismens estetiska ideal som en viktig del i människans emotionella och sinnliga 
frånkoppling från naturen.

Kenya Hara har myntat begreppet exformation som ett komplement till uttrycket information. Där 
information har betydelsen ”att göra känt”, betyder exformation ”att förstå hur lite vi 
vet” (2008:371). Hara för ett resonemang kring hur vi genom att tro att vi vet allting, låser oss från 
att lära oss nytt och se saker ur andra perspektiv. (2008:370-377) 

Inspirerad av ett föredrag av designern Oki Sato (2013-02-06) insåg jag att varje litet moment 
spelar roll. Jag förstod att jag måste rikta in mig på vardagliga beslutsfattande situationer och helt 
enkelt förlita mig till fjärilseffekten2. Att med små medel starta en tankebana som kan förändra 
längre fram. Jag ville erbjuda en avvikelse i det vardagliga och ge alternativ i sinnesintryck,  
skapa an aha-upplevelse och öka mångfalden i sinnesintryck.
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Taktila upplevelser och känselsinnet

”There is a reason why the bottoms of human feet are sensitive. The bottoms of the feet are the 
only body parts that come in contact with the ground. They are used to detect delicate, detailed 
information at all times. Today, the bottoms of feet are covered by socks and shoes, so these 
sensors are now wrapped in covers”. (Hara 2008:99)

Hara arbetar mycket med haptiska värden i sin formgivning. Han skriver om hur våra fötter, det 
som en gång var vår enda fysiska kontakt med marken, är känsliga och fulla av sensorer av en 
anledning. Jag tycker att Hara har en viktig poäng när han belyser denna vaddering av 
känselsensorer. Vi isolerar inte bara våra fötter utan avskärmar till viss del alla våra sinnen från 
naturen omkring oss. Förutom att vi går på asfaltstäckt mark i gympaskor, pluggar vi igen öronen 
med hörlurar och fokuserar blicken på våra smarta telefoner. Stänger vi av kontakten med 
omvärlden på det här viset är det inte så konstigt att vi inte kan se oss som en del av ett större 
sammanhang. För att förstå vår roll i kretsloppskedjan måste vi väcka våra sinnen till liv.

Under en kurs på Konstfack ledd av Cheryl Akner-Koler3 fick jag, i syftet att förstå form på ett 
djupare plan, undersöka och utvärdera produkter genom att först känna på dem med förbundna 
ögon och sedan titta på dem utan att att röra dem. Att på detta sätt isolera sinnena och uppleva 
objekt med ett sinne i taget, gav en fokusering av upplevelsen som jag inte tidigare varit med om. 
Jag häpnades av hur jag tyckte en form var visuellt ful men haptiskt vacker. Jag insåg att mitt 
synsinne är så pass dominant att jag troligtvis avfärdat denna form som ful om jag låtit båda 
sinnena vara aktiva i mitt första möte med den.

För att undersöka hur vi upplever objekt när synen kopplas bort och de taktila intrycken får fritt 
spelrum, bestämde jag mig för att genomföra ett blindtest. Testet var ämnat som en första 
brainstorm för att ge uppslag till teman att arbeta vidare med. Jag ville låta känselsinnet vara i 
fokus och samlade därför ihop 12 föremål med olika haptiska egenskaper. Objekten skiljde sig 
bland annat i form, temperatur, vikt, hårdhet och ytstruktur (se bild 2). 

Fem personer fick genomgå individuella tester. Jag lät testpersonen ta på sig ögonbindel och 
sätta sig ner på en stol. Hen introducerades sedan för ett objekt i taget och ombads beskriva 
objektet fritt. Jag ställde ett litet antal öppna frågor så som ”vad känner du inför det här objektet?” 
och ”dyker det upp några associationer?”, vid behov ombad jag testpersonen att berätta mer och 
utveckla. Slutligen frågade jag vilket av de 12 objekten personen hade tyckt var mest respektive 
minst behagligt, samt vilket av objekten som hade väckt mest tankar och känslor. 
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3 Akner-Koler är professor på Konstfack och undervisar bland annat i formlära enligt ett system som hon 
utvecklat från Rowena Reed-Kostellow’s grunder. Akner-Koler arbetar mycket med haptik som ett sätt att 
förstå och utveckla form. 

Bild 1 - Ett exempel på exformation som metod för att visa hur lite de flesta japaner vet om floden 
Shimanto, en välkänd flod och en av de renaste i Japan. Manipulerade bilder låter antal filer på 
vägen visa flodens bredd från källa till mynning. Vilken av bilderna känner du bäst igen dig i?



Fyra av de fem testpersonerna började direkt prata om barndomsminnen, tre av dem gissade 
färger på objekten utan att ha blivit tillfrågade. Det var tydligt att fantasin triggades av att synen 
kopplats bort. De element som upplevdes som intressanta och väckte många associationer blev 
de jag tog med mig vidare i processen:

- Känslan av att det är någonting inuti som man inte riktigt vet vad det är. 
- Ett lagom regelbundet mönster som man kan följa, inte exakt men inte heller för komplext.
- Mjuka och varma material är mysiga och påminner om fysisk närhet.
- Många lager kan göra ett objekt mer intressant.
- Att någonting är lite äckligt kan vara positivt och göra det mer spännande.

Intervjuer och observationer

När jag avgränsade mig till kontorsmiljöer och de beslut som fattas på arbetet låg mina tankar 
framför allt kring konformistiska miljöer i formspråk och beteendekultur. När jag så skulle höra av 
mig till något kontor jag kunde besöka funderade jag en vända till. Vem ville jag allra helst 
påverka till ett friare, mer reflekterande tänkande? Jag identifierade en grupp makthavare med 
stor påverkan på samhällets utveckling som dessutom borde vara experter på att ta ställning och 
fatta beslut. Därmed hade jag bestämt mig för att rikta in mig på politiker som primär målgrupp. 

Jag genomförde en kort telefonintervju med Staffan Werme, kommunalråd i Örebro. Det gav mig 
en inblick i hur arbetet kan se ut för en kommunalpolitiker. När jag frågade var han befann sig när 
han bestämde sig för hur han skulle förhålla sig i någon fråga hänvisade han till inofficiella möten, 
ofta med en person åt gången. Mötena kunde ske på kort varsel i hans arbetsrum eller över lunch 
på restauranger och caféer. Beslut togs ofta genom diskussion med någon annan men eftertanke, 
tid för reflektion, skedde i ensamhet och ofta i hemmiljö. Staffan berättade om hur han planerat att 
inreda en liten soffhörna på sitt kontor, så att kollegor kunde kommunalpolitikera in och prata på 
ett mer avslappnat sätt på kontoret, men aldrig kommit till skott med det.

Jag fortsatte med att ringde upp Anna Cyrén, inredningsarkitekt på Tengbom, som varit delaktig i 
designen av Regeringskansliets nya lokaler. Jag frågade om man brukar tänka på något särskilt 
när man inreder för just politikers kontorsmiljöer. Hon berättade att det är viktigt att skapa 
naturliga mötesplatser och att konferensrum och mötesrum försöks göras så brusfria som möjligt. 
För inspiration och idéhöjd använder man sig i alla typer av kontorsmiljöer av färger och mönster. 
Anna nämnde även att det satsas mycket pengar på konst.

Jag behövde titta närmare på politikernas arbetsmiljö och förstå var de befann sig när de tänkte 
över och fattade viktiga beslut. Det var öppet hus på Riksdagen, så jag åkte dit för att titta på 
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Bild 2 - Blindtest med fokus på haptik och taktilitet.



kammaren och utskottens sammanträdesrum. Efter korta intervjuer med Christer Engelhardt, 
Barbro Westerholm och Meeri Wasberg i Socialutskottet samt Bino Drummond och Katarina 
Köhler i Civilutskottet hade jag en klar bild av att eftertanke i princip aldrig sker på kontoret. Alla 
tillfrågade pratade om någon form av fysisk aktivitet, från joggning till att diska, och många även 
om naturmiljöer och utomhusaktiviteter. 

Det var tydligt att beslut aldrig tas i stora officiella sammanträden utan diskuteras igenom under 
mindre organiserade former. ”Man blir ju på ett visst sätt när man går in i kammaren - man ska ha 
på sig sin kavaj liksom” (- Bino Drummond). ”Kontoret blir ju nästan som en slags frizon” (- Meeri 
Wasberg)

I väntan på att få träffa och intervjua några av Stockholms borgarråd i Stadshuset, ville jag 
kartlägga hur man rör sig i denna påstådda frizon. Jag filmade två personer i beslutsfattande 
positioner med stort inflytande här på Konstfack, Bo Westerlund, professor i Industridesign och 
rektor Maria Lantz, på sina kontor (se bild 3). Jag identifierade ett antal föremål de tog i men 
ensamma vid sina arbetsbord var de fokuserade och effektiva och det kändes som att det var just 
det där brusfria som Anna Cyrén hade pratat om som var efterfrågat i den här typen av 
situationer.

Till slut tog jag mig till Stadshuset och fick intervjua Regina Kevius, Stadsbyggnads- och 
idrottsroteln, Karin Wanngård, oppositionsborgarråd och Roger Mogert, oppositionsborgarråd. 
Mitt första tydliga intryck var att majoritetsborgarrådens kontor kändes väldigt anrika och förnäma. 
Oppositionsborgarrådens lokaler var mer luftiga och gav enligt mig mer utrymme för någon sorts 
mänsklighet. 

Även här i Stadshuset vara alla tillfrågade överens om att eftertanke aldrig sker på kontoret, ofta 
med förklaringen att man inte hinner med det. Natur och någon form av fysisk aktivitet återkom 
som faktorer som triggade eftertanke och viktiga beslut fattade man ensam i lugn och ro eller i 
spontana diskussioner med kollegor, ofta då i rum där man kunde vara privat. 

Jag ställdes inför ett dilemma. Samtliga intervjupersoner hade sagt att de sällan eller aldrig ägnar 
sig åt eftertanke på kontoret. Borde jag då inte i mitt designförslag uppmana människor till att 
vistas mindre på sina kontor och mer i naturen? Jag beslutade att istället ta tillvara på de kvaliteter 
som nämnts för att skapa en miljö som kunde främja eftertanke i strikta kontorsmiljöer.

Min formgivning skulle från och med nu komma att kretsa kring inofficiella, spontana möten och 
stunder för egen reflektion. Jag skulle formge en rumslighet som erbjöd en större mångfald i 
sinnesintryck utan att stjäla för mycket uppmärksamhet från arbetet.
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Bild 3 - Bo Westerlund och Maria Lantz i sina kontor på Konstfack.



Formgivningsprocess

Naturliga mönster

I mitt sökande efter naturliga strukturer tog jag med mig ett förstoringsglas ut i en skogsdunge 
nära Konstfack. Jag letade efter återkommande mönster och ville försöka hitta någon form av 
inexakt regelbundenhet och fastnade för de mönster som nervtrådarna i olika typer av blad bildar. 
De multipliceras och skapar en upprepning som blir mer och mer komplex ju närmre man tittar 
men som går att följa och på något vis få grepp om. Det fanns många aspekter med bladens 
uppbyggnad som påminde om det som framstod som intressant under mina taktilitetstester. Jag 
ville titta närmare på bladen för att se om upprepningen av mönstret fortsatte om man zoomade in 
ytterligare och åkte därför hem till en bekant med ett mikroskop. Jag tittade på frukter, grönsaker 
och andra växter men även på hår och hud (se bild 5). 

Efter att ha sett mönster i cellstrukturer kunde jag inte låta bli att uppmärksamma att liknande 
mönster återfanns på andra ställen; i sprucken asfalt, i en smältande isglass och i ljusreflektioner i 
vattnet vid en sandstrand (se bild 5). Jag gillade kontrasten i den formpressade isglassen som 
mönstret börjar synas på vid temperaturförändring och på asfalten som spricker på ett sådant 
sätt så att mönstret växer fram. Där vi har kuvat naturen med maskiner gör den sig ändå påminnd 
genom sitt mönster. Jag tänkte på Hara’s exformation och kände starkt för att gå vidare och 
arbeta med mönstren.
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Bild 4 - Kontor och mötesmöblemang i Moderaternas och Socialdemokraternas lokaler i 
Stadshuset, Stockholm.



Inledande skissfas

När jag sammanställt min utforskning förstod jag att jag ville översätta de mönster jag hittat i 
naturliga strukturer till någon form av taktilt mönster att följa. Jag skissade först i mjuk kardborre 
och sammetspapper och testade sedan olika dimensioner och materialkombinationer. Jag kom 
fram till att det var väldigt lugnande att sitta och följa mönstren med fingertopparna och arbetade 
vidare med idén. Men hur skulle jag placera dessa mönster i mötesrum och andra kontorsmiljöer? 
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Bild 5 - Bokblad, rödlök, murgröna, äpple, rödbeta, renhår, solljus genom vatten mot sandbotten, 
sharonfrukt, sprucken asfalt, isglass, skiss i kardborre, skiss i sammetspapper.



För att komma åt inofficiella och spontana möten samt stunder för reflektion i ensamhet funderade 
jag på möteshörnor i större kontorsrum men bestämde mig till slut för tysta rum i öppna 
kontorslandskap som en primär kontext. Jag hittade där en situation då man inte är för fysiskt 
fokuserad på någonting speciellt och där många viktiga beslut verkar fattas. Jag gjorde en 
kartläggning av objekt man kommer i fysisk kontakt med händerna med i dessa sammanhang. 
Många av föremålen tar man i flyktigt och med ett fokuserat mål. I sökandet efter en yta att ta på 
på ett avslappnat sätt, utan något specifikt syfte, valde jag att arbeta med bordskivan. Bordet 
finns alltid där och har möjligheter till taktila ytor som inte utnyttjas. 

Skissfas bord

Att låta fingertopparna vila på bordsytans ovansida känns mer naturligt och mindre ansträngande 
än att hålla upp händerna och känna på undersidan (se bild 6). Ovansidan är dock bordets aktiva 
sida där jag inte ville störa för mycket. Jag ville dessutom ta vara på den förhöjda taktila känslan 
när man tar på någonting man inte ser. Efter diskussioner med mina klasskompisar kom jag fram 
till att jag skulle placera mönstret på undersidan av bordsytan men så nära kanten att man kan 
stödja handloven mot den medan man följer mönstret med fingertopparna. Bordskivan måste 
alltså ha en kännvänlig form. Det kändes viktigt att man kom nära varandra om man satt flera runt 
bordet, en oval form blev därför den bästa lösningen. I formarbetet med bordskivan började jag 
med små lerskisser och testade, inspirerad av frön och bönor, en del asymmetriska former för att 
komma bort från den exakta elipsen (se bild 7).

När jag sågade ut en av de asymmetriska formerna i spånskiva och testade den i full skala kände 
jag dock att den skulle kontrastera för mycket mot allt annat i en kontorskontext. Jag ville att 
mönstret på undersidan skulle fungera som en subtil överraskning, det kändes viktigt att viska 
snarare än skrika fram kontrasten. För att bestämma rätt storlek och dimensioner på bordet 
testade jag tre olika varianter tills jag kände mig nöjd med både storleken och formen (se bild 8). 
Man kommer nära varandra men har fortfarande sin egen yta om man sitter fyra personer och det 
känns inte för stort om man sitter ensam.

Kantens kurvatur, lutning och tjocklek blir väldigt viktig. Formen måste bjuda in handen till att 
känna runt och under. Jag testade olika varianter, först i frigolit och sedan i lera, och bad ett antal 
personer med olika stora händer utvärdera dem (se bild 9). Genom att sätta bordets höjd till 
några centimeter högre än normala arbetsbord hoppas jag bjuda in ytterliggare till ett grepp runt 
kanten. 
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Bild 6 - Utforskning av bekväma handrörelser.

Bild 7 - Formskisser i lera.

Bild 8 - Storlekstester av bordsskivan.

Bild 9 - Utformning och tester av kantens kurvatur och tjocklek.



Jag applicerade det taktila mönster jag tidigare skissat på skivans kant och under bordet. Genom 
att låta spåren i mönstret sjunka ner i ytan, som en negativ relief, kan man följa spåren med 
fingertopparna samtidigt som mönstret blir visuellt diskret (se bild ovan). Efter att ha spenderat 
mycket tid och tanke på bordsskivan hade benen hamnat lite i skym undan. Jag ville visuellt hinta 
om undersidans livfulla uttryck och lät därför mönstret gå ner en bit på benen (se bild ovan). Står 
man på ett visst avstånd från bordet ser man då mer av mönstret och dess placering än när man 
kommer närmare. För att illustrera livfullhet lät jag mönstret på benen vara i en ljusare nyans, som 
de yngsta bladen på gröna växter (se bild ovan). Bordsskivan, och framförallt dess undersida, 
skulle vara i fokus. Jag lät därför benen vara bredast där de kommer ut från skivan för att sedan 
smalna av med ett rundat avslut. 

Efter slutpresentationen var jag missnöjd med mitt resultat. Benen hade kommit till under en 
enorm tidspress och formgivningsbeslut hade tagits nästan uteslutande på grund av rationella 
anledningar. I min argumentation kring hur saker görs i naturen hade jag tappat bort min 
magkänsla. Bordet saknade helt den kontrast och skärpa mellan kroppslighet och minimalism 
som jag varit ute efter. Jag tittade igenom mina fotografier från skogsdungen igen och hittade en 
spännande bild på en ung, mörk gren, till synes i ett annat material, som skjuter ut diagonalt från 
en björkstam (se bild ovan). Jag skissade i photoshop och bestämde mig för att bygga nya, 
lutande, ben i stål.
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Bild 10 - Bordet i sitt första utförande, inspirationsbilder av murgröna och björk.



Skissfas lampa

Under formgivningsprocessen av bordet hade jag många tankar kring naturlighet och vad det 
innebär. Jag ville påminna om naturen och om det som är naturligt, men att försöka definiera vad 
som är naturligt visade sig vara svårare än jag hade trott. Då jag till en början hade nöjt mig med 
definitionen inte skapat av människan insåg jag snart att om människan är skapad av naturen är 
ju allt vi skapar också en del av den. Naturen är ju allt. 

På grund av denna insikt gick jag till källan i min frågeställning. Varför ville jag från början föra in 
naturlighet i skapade miljöer? Varför ville jag över huvud taget arbeta med beslutsfattande och 
eftertanke? För att det sätt vi lever på är ohållbart. För att vi tar död på så mycket på grund av att 
vi inte ser det som lever. Mina tankar började kretsa kring liv. När jag satt och tittade på mina 
samlade bilder på mönster i naturen påmindes jag om ljusspelet som bildades av vattnet på 
sandbottnen (se bild nedan). Det blev klart för mig hur vatten och solljus är grundläggande 
förutsättningar för liv. Jag uppfattar ljusreflektioner i vatten som väldigt meditativt. 

Efter att ha spenderat mycket tid på att försöka vinkla in solljus och göra en rörlig konstruktion 
som kunde känna av var solen stod och anpassa förhållandet i vinklar därefter, bestämde jag mig 
för att ljusets rörelse var viktigare än att det var solljus och inte elekriskt ljus. Jag arbetade ett tag 
med att reflektera ljus genom en vattenyta men vatten i en armatur blir svårt av många 
anledningar och det var ju framför allt den rätta känslan jag ville förmedla. Lekfulla experiment 
ledde mig fram till att låta ljus reflekteras på en roterande plastskärm (se bild nedan). 
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Bild 11 - Reflektion av solljus genom vatten mot sandbotten, experiment av olika typer av 
ljusreflektioner, skiss på lampskärm i sibatol, konstruktionsskiss med motor för rotation.



Resultat
Designförslag

Det slutgiltiga designförslaget på bordet fick förutom helt nya ben även en ny färg. I det första, 
gråa färgvalet hade jag letat efter referenser i klipphällar, en yta som ljusreflektioner från vatten 
ofta syns på i naturen. Jag ville behålla referensen men letade efter en varmare färg som kändes 
mer kroppslig och gärna lite lagom ”äcklig”.

Benen i borstat stål bryter av från bordsytan och visar på kontrasten mellan den naturliga och den 
skapade miljön. De sätter bordsskivan i fokus och den framträder som än mer taktil och livfull i 
kontrast till benen. Mönstret sträcker sig på några ställen, olika mycket, upp på ovansidan av 
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Bild 12 - Det slutliga designförslaget.



bordet. Det ger en känsla av ett växande mönster som sprider sig över formen. Känner man på 
undersidan upptäcker man även att mönstret inte är konstant, utan försvinner och kommer tillbaka 
oregelbundet. Man uppmanas till ett taktilt sökande. Genom att dela upp syn- och känselsinnet 
och låta känseln i händerna verka fritt, hoppas jag på en förstärkning av känselupplevelsen.

Utveckling

Det ljusspel som jag hade skissat fram med hjälp av olika tester formgavs till en lampa (se bild 
nedan). På Konstfacks vårutställning visade jag lampan för att ge ett sammanhang men den 
färdigställdes aldrig till en fungerande prototyp. Ljusspelet på bordet skapar en relation mellan de 
två objekten men framför allt bildas en rumslighet som riktar fokus till närvaro i nuet. Lampan har 
en kall grå färg på utsidan och en slät, exakt yta. På insidan däremot har den samma aprikosa ton 
som bordsskivan, vilket färgar ljuset till att bli varmare. I lampskärmen sitter en tunn glasskärm 
monterad lite tiltad och decentrerad. Den sätter ett ljusmönster på bordsytan och när 
glasskärmen roterar med hjälp av en motor, rör sig mönstret på bordet likt en vattenrekflektion.

Det naturliga, kroppsliga och livfulla upplevs finnas i rummet som skapas mellan de två objekten. 
Det måste dock aktiveras genom att lampan sätts på och att man fysiskt interagerar med bordet. 
När man inte är närvarande är hela rumsligheten lika död och stel som dess avslut, både uppåt 
och nedåt. Lampan kan alltså ses som en utveckling för att skapa en hel rumslighet som 
förtydligar känslan av mindfulness, som bordet förmedlar i sig självt. Medan mönstrets följsamhet 
på bordsytan symboliserar formevolutionens accordance eller converge, blir brytningen mellan 
det strikta och det kroppsliga en tolkning av discordance eller diverge. (Akner-Koler 2007:37)
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Bild 13 - Kontorsmiljön som den visades på Konstfacks vårutställning 2013, modell av taklampa.



Diskussion

Haptik och taktilitet, att formge för känselsinnet, har intresserat mig under en längre tid. Genom 
det här projektet har jag fått möjlighet att utforska känselsinnets betydelse och fått bra respons på 
att det är ett intressant område som inte utnyttjas till fullo inom produktdesign. Jag skulle gärna 
utveckla projektet genom att interagera taktila ytor i den vardagliga miljön även inom lärande i 
dagis och skola, rehabilitering och demensvård. Jag skulle också gärna utveckla andra taktila 
mönster och kanske även arbeta med textila produkter. 

När det gäller bordet i sig självt skulle jag gärna testa att göra bordsskivan i obehandlat trä eller 
kanske till och med i läder, för att se hur patineringen av användandet skulle bidra till att förändra 
produkten. De tankar jag haft under projektet kring naturlighet, livfullhet och framför allt 
förändring, tar jag med mig som inspiration för framtida projekt. Jag har funderat kring hur man 
kan odla material, hur en produkt kan förändras i form beroende på sin miljö eller annan 
påverkan, eller bara förändras över tid. 

Under processens gång har jag haft stora svårigheter i att avgränsa mig. Jag antog mig en stor 
utmaning i att ha en stor och diffus grundläggande frågeställning som krävde en fri och 
undersökande process. Jag har lärt mig mycket under vägens gång men arbetssättet kräver stark 
självkänsla och total tillit sin ens egen förmåga. På så sätt har det varit mentalt jobbigt och mycket 
stressande att genomföra projektet. Jag är dock i slutändan väldigt glad att jag vågade arbeta på 
det här sättet. Med den erfarenhet jag nu har kan jag utveckla min egen process och sätta upp 
tydligare, reellt baserade tidsramar för när beslut måste fattas. 

Hela syftet med mitt designprojekt var att få människor att tänka igenom och begrunda sina beslut 
på ett djupare plan. Det bidrog till att jag själv låste mig i min designprocess och hade svårt för 
att ta snabba, självklara beslut. Jag började då även ifrågasätta syftet med mitt projekt och 
ägnade mycket tid åt onödig beslutsångest. Denna erfarenhet kan jag dra lärdom av. Jag kan se 
tydligt nu i efterhand hur den bästa utvecklingen alltid skedde när jag testade saker 
förutsättningslöst, bad om feedback och tillät mig att till viss mån lita på min egen magkänsla.

Förutom en mer välutvecklad arbetsprocess och utveckling av konceptet tar jag även med mig 
uppslag till nya projekt inom samma område. Jag vill gärna göra fler designprojekt som 
formmässigt visar kontrasteringar mellan det ohållbara system vi upplever som självklart och det 
hållbara system vi lever av. Naturligt åldrande och patina på nya sätt är teman som jag funderat 
kring mycket under projektet men som inte har fått komma fram i det slutliga designförslaget, 
liksom matematiska algoritmer i formgivning, slump i datorgenererad design och hantverk som 
möter datoriserade tillverkningsprocesser.

Framför allt skulle jag vilja utforska hur jag kan arbeta konstnärligt med intuitiv symbolik för att visa 
vår del i helheten, vår egen litenhet och det vackra i kroppslighet, förgänglighet och åldrande.
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Slutsats

Efter reaktioner från slutredovisningen och Konstfacks vårutställning blev det tydligt att människor 
gärna ville känna på mönstret på bordet. De flesta stannade dessutom gärna upp ett tag och 
kände efter. Det första syftet är på så sätt uppfyllt; det visuella uttrycket leder till en taktil 
upplevelse. Enligt mina blindtester av känsel och material har jag även kommit fram till att 
känselsinnet, när det får utforska någonting ostört, väcker starka känslor, minnen och 
associationer. Det sätter oss i kontakt med vårt djupare känsloliv.

Jag är fast besluten om att vi behöver använda vårt känselsinne mer. Det är omöjligt att under en 
så kort period som det här projektet har tagit, utvärdera huruvida besluten skulle se annorlunda ut 
runt mitt kontorsbord än i de kontorsmiljöer som finns idag. Ett designförslag är alltid en intention i 
någon riktning och jag tror på intentionen i mitt resultat. 

De lärdomar jag fått under processens gång tar jag med mig i framtida projekt. Jag hoppas 
kunna hitta ett sätt att alltid arbeta med haptik i min formgivning av produkter som man kommer i 
fysisk kontakt med. Det här projektet har även varit en övning för att så småningom kunna få in 
den typen av frågeställningar jag brinner för i kommersiellt gångbara projekt. Jag vill använda 
design för att förändra sättet vi ser på vår omvärld.

20



Referenser

Akner-Koler, C. (2007) Form and Formlessness, Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola

Hara, K. (2008) Designing Design, Baden: Lars Müller Publishers

Papanek, V. (1984) Design for the Real World, Chicago: Academy Chicago Publishers 

Sato, O. (2013-02-06) Föredrag, Stockholm Furniture and Light Fair 2013

Bildregister

Bild 1: Inaba, S., Matsushita, S. och Mori, H. Simulations - If the River Were a Road, Hara, K. 
(2008) Designing Design, Baden: Lars Müller Publishers

Bild 2: Egna bilder - Blindtest med fokus på haptik och taktilitet.

Bild 3: Egna bilder - Bokblad, rödlök genom mikroskop, murgröna genom mikroskop, äpple 
genom mikroskop, rödbeta genom mikroskop, renhår genom mikroskop, solljus genom vatten mot 
sandbotten, sharonfrukt, sprucken asfalt, isglass, skiss i kardborre, skiss i sammetspapper.

Bild 4: Egna bilder - Bo Westerlund och Maria Lantz i sina kontor på Konstfack, Stockholm.

Bild 5: Egna bilder - Kontor och mötesmöblemang i Moderaternas och Socialdemokraternas 
lokaler i Stadshuset, Stockholm.

Bild 6: Egna bilder - Utforskning av bekväma handrörelser.

Bild 7: Egna bilder - Fromskisser i lera.

Bild 8: Egna bilder - Storlekstester av bordsskivan.

Bild 9: Egna bilder - Utformning och tester av kantens kurvatur och tjocklek.

Bild 10: Egna bilder - Bordet i sitt första utförande, inspirationsbilder av murgröna och björk.

Bild 11: Egna bilder - Reflektion av solljus genom vatten mot sandbotten, experiment av olika 
typer av ljusreflektioner, skiss på lampskärm i sibatol, konstruktionsskiss med motor för rotation.

Bild 12: Egna bilder - Det slutliga designförslaget.

Bild 13: Egna bilder - Kontorsmiljön som den visades på Konstfacks vårutställning 2013, modell 
av taklampa.

21


