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Sammandrag
Syftet med detta examensarbete var att designa en ny serie till Nibes befintliga varumärke 
Contura. Nibe beskriver Conturas formspråk som rent, enkelt och feminint.
Undersökningar om vad feminint formspråk betyder resulterade i en diskussion om att 
främst designers och formgivare ej bör använda sig av orden feminint-/kvinnligt formspråk 
då dessa ord stärker stereotypen om vad kvinnligt respektive manligt är. 
Under researchdelen var en infallsvinkel att tiden i framtiden kommer att vara än mer 
viktig. Att människor, främst i västvärlden, kommer vilja ha mer tid utöver arbetet. Att få 
mer tid till att vara hemma resulterar i mer fokus på bostäders utformande då den boende 
vill ha ett trivsamt och personligt hem att vistas i. Utformningen av kaminen och andra 
produkter till hemmen blir viktiga då de får mer tid att betraktas av den/de boende. 
Kaminen ska kunna gå att köpas i olika utföranden och placeringsmöjligheter då köparen 
vill ha en kamin som passar dess hem och person.
En stor del av upplevelsen av kaminen är elden. Att kunna se elden är en viktig del av 
kaminens utformande. Kaminen som designats i detta examensarbete har därför ett stort 
frontglas i luckan och sidoglas på sidan av kaminen.
Efter att ha studerat andra kaminer på marknaden så upptäckte jag att många kaminer såg 
ganska lika ut och de flesta, om inte alla, var stela i sin design med ett statiskt, hårt och kallt 
uttryck. För att tillföra något nytt på marknaden bestämdes att kaminen som skulle tas 
fram under examensarbetet skulle få en mer varm och mjuk design.
Tankarna, diskussionerna och researchen resulterade i en konad kamin med mindre 
botten-area och större topp-area, båda med formen av en superellips.
Efter vidare samtal med Nibe kom kaminen att bli helt rak (fortfarande baserad 
på superellipsen) vilket betydde att kaminens utformning tog ett steg tillbaka mot 
statiskheten. För att jobba bort det statiska uttrycket i kaminen så var det viktigt att jobba 
mer med delningslinjer och detaljer för att få kaminen att kännas mer varm och mjuk. 

Nyckelord
design, värme, kamin, designmetod, framtidstrender, kvinnligtformspråk, cirkel, ellips
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1. FÖRORD

Jag skulle vilja tacka Nibe som tagit sig an mig och gett mig möjligheten att få göra mitt 
exjobb tillsammans med dem.

2. INLEDNING 

I denna uppsats kommer du att få ta del av min designprocess där jag tillsammans med 
Nibe brasvärme tar fram en braskamin som förhoppningsvis senare kommer göra debut på 
marknaden.
Du kommer att få följa tankeprocesser, frågeställningar och sökandet i former.

3. BAKGRUND

Detta projekt är ett exjobb som ska pågå under våren 2008 i samarbete med Nibe 

brasvärme, med inriktning på vedeldade braskaminer.

En ny serie fristående braskaminer ska tas fram under namnet Contura 900-series.

Min produkt som jag skapar ska ses som ett försök i att genom ett examensarbete komma 
närmre arbetslivet och ta fram en produkt på ett tämligen realistiskt sätt. 
Arbetet med examensarbetet är delat i två parallella delar som löper bredvid varandra 
under arbetets gång. Den ena är själva examensarbetet i att ta fram en produkt och visa 
hela processen i en Workbook1. Den andra delen är att skriva denna uppsats vilken är en 
presentation av min arbetsprocess mer förklarande. 

På grund av att Nibe inte vill att konkurrerande företag ska kunna ta del av idéer som 
Nibe har på skissbordet så finns det en viss sekretess över vad som kommer att finnas med 
i denna uppsats. Vissa tankar och skisser kommer inte att få visas i uppsatsen. Inte heller 
slutresultatet eller kaminer som liknar den slutgiltiga kaminen.

3.1 Syfte
Contura är ett befintligt varumärke i olika serier. Syftet är att med detta arbete utöka 
Contura med 900-series.
Kaminerna ska påminna om Contura med dess enkla, rena och feminina2 formspråk men 
tillföra något nytt i utförandet för att få varumärket att ta ett kliv framåt på marknaden, 
Främst ska 900 series ses som en familjemedlem till Contura 500 series. Det nya kan vara 
allt från nya material till nya detaljer. 

3.2 Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa mitt arbete genom att enbart koncentrera mig på att designa EN 
kamin. Detta för att kunna arbeta ut ett förslag som blir så bra som möjligt än flera som 
inte är lika utarbetade.
Gällande kaminen så avgränsar jag arbetet ytterligare genom att bara koncentrera mig på 
1  Workbook metoden är den metod vi på skolan använder oss av och som betygsätts av lä� Workbook metoden är den metod vi på skolan använder oss av och som betygsätts av lä�

rarna. 
Koblanck, Henriette, 2007 Att arbeta med workbook
2  Se kapitel 5.3
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kaminens form och yttre skal. Det tekniska inuti kaminen överlåter jag till de mer kunniga 
inom det området på Nibe. 

3.3 Frågeställningar
Hur kan jag göra en nytänkande kamin som inte är lika stel i utformningen som de 
befintliga kaminerna?
Vad är kvinnligt-/feminint formspråk?
Vad vill kunderna ha för braskaminer?
Vad för upplevelse vill man ha när man skaffar en kamin?
Varför vill vi människor ha elden kvar i våra hem?
Vad är det för mening med att göra en kamin som ser ut som ”alla andra”?
Kommer min kamin att vara en i mängden?

4. TEORI / TEORETISKT FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT 

Design handlar om att formge en produkt utifrån olika aspekter så som ergonomi, 
materialval, användartester och hållbarhet ur både livslängd och miljösynpunkt3.
Alla dessa aspekter och mer där till måste en designer kunna använda sig av när han/hon 
ska designa en produkt.

4.1 Etiska aspekter
I min uppsats har jag använt mig av en enkätundersökning som jag skickat ut till Nibes 
återförsäljare i Sverige, Norge och Tyskland. Undersökningen är opersonlig och gäller 
försäljning.

5. RESEARCH

Det finns fyra olika kategorier som jag ville gå in djupare på för att få större förståelse 
för dem med förankring i mitt arbete. Den första kategorin är framtiden. Eftersom det 
tar en viss tid för en produkt att färdas från en idé på skissbordet till färdig produkt i 
affärerna så bör man försöka att göra research på kommande trender etc. så att produkten 
förhoppningsvis möter konsumenternas kommande krav.
Den andra kategorin är elden. Elden är en stor del av kaminens utformning och under 
denna rubrik kommer jag att försöka bena ut lite mer om vad elden betyder för människan 
och hur elden upplevs.
Ett ord som Nibe använder i sin beskrivning av Contura serien är ordet kvinnlig. I avsnittet 
som handlar om kvinnligt formspråk (5.3) beskrivs hur och varför begreppet kvinnligt 
formspråk tillämpas och varför designers bör undvika att tala om manligt och kvinnligt då 
de tar fram nya produkter.
Det är även viktigt att försöka ta reda på hur marknaden ser ut för den produkt som 
designern ska designa. Därför har jag gjort en enkätundersökning till Nibes återförsäljare 
för att försöka förstå mig på marknaden lite bättre.

3  Design for sustainability. How to design sustainable solutions, Ezio Manzini, 06
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5.1Framtiden
Innan företag får ut sina produkter på marknaden så tar det ett tag från idéskiss till en 
färdig produkt ute i butikerna. Det som är trendigt vid idéskissens tidpunkt kan vara 
otrendigt när produkten väl ska säljas. Med denna tidsaspekt i åtanke så bör företag och 
designers försöka att se in i framtiden och spåna i vilka frågor som kommer att vara viktiga 
på företagets marknad och hos deras kunder om ett visst antal år. Det gäller även för 
företag och designers att vara med i den nya tekniken och forskningen inom den blivande 
produktens område. Risken finns att produkten baseras på helt felaktiga beslut, att 
företaget eller designern inte tagit till sig vad marknaden och kunderna vill ha. Vilket kan 
resultera i en dåligförsäljningssiffra för produkten.

5.1.1 Marknadsanalys
Det finns bland annat marknadsanalytiker och trendanalytiker som försöker att sia vad 
framtiden kommer att innehålla. En av alla trendanalytiker är Göran Adlén. Adlén har gett 
ut en bok; Framtiden är inte vad den brukade vara ,Göran Adlén (2005):

Efter att ha läst boken så har jag sett att den innehåller två viktiga kategorier som är 
relevanta för detta projekt. Jag delar in dem i rubrikerna; tiden och identitet. Under 
rubrikerna kommer jag att gå in på vad Adlén tar upp i sin bok och sedan kommenterar jag 
vad jag anser.

5.1.1.1 Tiden
Adlén menar att synen på jobb har ändrats. Förr hade personer (utgår från Sverige) 
mentaliteten att vara en duktig medarbetare som vill avancera inom företaget och gärna få 
chefsposter och mellanchefsposter.
Idag är denna bild annorlunda. Unga vill idag uppleva saker innan de gör karriär. Folk vill 
prova på olika utbildningar, de vill resa, jobba som aupair etc. menar Adlén.
Chefspositioner lockar inte lika mycket idag som det gjorde förr. Idag vill de flesta ha 
mer tid enligt Adlén. Det är ett ständigt jagande av tid och frihet.  Detta erbjuder ej 
chefsposterna som det ser ut idag. Så om företag vill locka folk till dessa positioner, säger 
Adlén, måste de erbjuda annat än bara pengar.

Adlén tar upp detta med chefspositioner i sin bok. Jag anser att denna tanke om att många 
personer söker mer tid utöver jobbet gäller även andra yrken i dagens samhälle. 
Framtidens lyx är tiden.

Det jag tar med mig:
Att personer vill ha mer tid borta från jobben betyder både att de vill, som Adlén säger, 
få tid till att uppleva saker, som att resa etc. Alla är dock inte äventyrslystna och det finns 
de personer som vill vara hemma och ta det mer lugnt. Genom att personer får mer tid 
att tillbringa i hemmen så anser jag att kraven på hemmen kommer att bli större. Personer 
kommer att lägga ner mer tankar på hur de inreder sina hem och vilka produkter de vill 
ha. För att knyta tanken om mer krav på produkterna i hemmen till kaminen så anser jag 
att detta har betydelse i utformningen. Kaminen ska vara behaglig att se på och hålla länge 
både utseende- och konstruktionsmässigt.

5.1.1.2 Identitet
Adlén skriver att i framtiden (tio år framåt) och idag finns ett sökande och behov av att 
hitta en egen identitet. ’Jag ska inte vara som alla andra, jag ska vara unik’. Men unikt 
i framtiden kanske är att vara helt vanlig!? Vanlig i den bemärkelsen att inte vara mer 
annorlunda än sin granne utan smälta in mer i sin omgivning och anpassa sig utefter olika 
situationer som man befinner sig i.
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Företag i framtiden når en större bredd om de förnyar och skapar unika kollektioner som 
kan hjälpa individen att hitta sin identitet.
Sökande av identitet är inte det enda som kommer att vara utav vikt. Det kommer även att 
handla om vad vi som individer omger oss av. Våra intressen, inköp, vänner, hem etc. Men
”Det handlar inte om att ha bra saker, det handlar om att ha det bästa. Inte nödvändigtvis 
det dyraste, men det bästa. Tänk att en basvara som salt plötsligt blivit mode. Vi stoppar 
ner fingret i skålen med flingsalt, och vi känner på kvaliteten. Vi ser på de fina och 
gnistrande saltkristallerna och strör sedan andaktsfullt ut saltet.”4
”Sybariten är här för att stanna.” 5

En trend som redan är här och som kommer att växa är mer andlighet och andligt sökande, 
enligt Adlén. Det är bara att se på de större stjärnorna med Madonna som exempel som 
förespråkar det andliga genom Kabbalah. Det kommer kanske inte att bli fler som ansluter 
sig till Kristendomen, Den svenska kyrkan, Islam eller Hinduismen, för att nämna några 
religioner. Istället kommer det att vara sökandet och prövandet att hitta andligheten på 
andra håll som ger den sökande människan det den letar efter.

Genom tiderna bakåt och kommande tider då trender har skapats så skapas även en 
motsatt trend. 
Vissa ungdomar kommer att jaga upplevelser, kickar etc. Andra ungdomar kommer att gå 
åt motsatt håll. De söker istället lugn, andlighet och kanske t.o.m. frihet från teknik. 
Som företag är frågan om man ska rikta in sig på en av dessa grupper eller att på ett sätt 
eller ett annat försöka möta båda dessa motsatser.

Adlén tror även att framtiden kommer handla mycket om etik och moral, både i samhället 
och på arbetsplatsen. Även hälsan kommer att vara mer i fokus framöver.

Det jag tar med mig:
Kaminerna som tillverkas måste ha en mening. De vedeldade kaminerna alstrar både 
värme och ljus. De ger även en viss estetisk upplevelse både som produkt men även eldens 
lågor. Viktigt att tänka på är tankarna om etik och moral där miljöfrågor även ingår. Vid 
tillverkningen av en kamin bör man tänka på hela produktkedjan och se om det finns bra 
miljövänliga alternativ till material, tillverkning, frakt etc. Även tänka på utsläppen som 
kaminerna avger.

5.2 Elden

Under denna rubrik vill jag svara på en av mina frågeställningar. Vad för upplevelse vill man 
ha när man skaffar en kamin?
För det första vill jag säga upplevelsen av att ha och uppleva elden inne i sitt hem. Att i lugn 
och ro njuta av eldens dans, värme och ljus. Genom en kamin kan du se en större eld utan 
att direkt behöva oroa dig för att huset ska brinna ner. Att njuta till elden är något som har 
följt människan genom alla tider.
För att ta reda på lite mer vad elden har inneburit för människan under alla dessa år 
hon vandrat på jorden så valde jag att läsa vad elden symboliserar ur böckerna Hans 
Biedermann, Symbollexikonet, 1991/1992 och J. C. Cooper, Symboler, 1986. Båda dessa 
böcker tar upp elden som symbol för människan.

Jag har valt att titta på symboliken av eld och härd.
Elden beskrivs i böckerna som mångtydig då eldens egenskaper består av att värma, 
förgöra och lysa. Biedermann (1991/1992) skriver att ”vi bör komma ihåg att det 

4  Framtiden är inte vad den brukade vara, Göran Adlén, sida 156
5  Framtiden är inte vad den brukade vara, Göran Adlén, sida 159
”Stadens invånare blev kända för sitt luxuösa och utsvävande leverne, därav ordet sybarit” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Sybaris ,)
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som i mänsklighetens början för miljontals år sedan markerade kulturens gryning, var 
”tämjandet” av elden”. […]
”Elden är det enda av alla ’elementen’ som människan själv kan åstadkomma; därför har 
elden varit ett signum för den gudalika människan ”. 
I båda böckerna beskrivs elden som renande och helig. Elden, och då främst röken, används 
inom en del religioner som en förbindelse mellan himlens värld och jorden, vilket bidrar 
till att man ger sina gudar offergåvor genom att sätta eld på offret och låta röken stiga mot 
himmelen.
Det som jag kan se att vi använder elden till symboliskt sett i Sverige , idag år 2008, är 
att vi har kvar elden som tradition genom att tända valborgsmässobrasan för att fira att 
våren kommer, vilket man kan tolka som att vi firar pånyttfödelsen då det är på våren 
som naturen knoppar sig och börjar växa, det är då den runda, varma och livgivande solen 
kommer fram mer och mer.
På högtider eller sorgestunder tänder vi i Sverige (och över stort sätt hela världen) ljus för 
att visa, genom vår handling att tända ljuset, att vi tänker på de som inte längre finns kvar 
hos oss här på jorden.
Sedan har vi den mer vanliga användningen av elden då vi tänder ljus för att höja den 
mysiga stämningen i rummet.

I boken Hans Mårtensson, Husets hjärta, 2001, skriver Mårtensson om spisar i gamla hus 
där han noggrant beskriver omgivningar och folket som bor på olika ställen i Norden. Som 
läsare får man starka intryck av olika bostäder på landsbygden och deras eldstäder/spisar. 
Mårtensson inleder boken med:
” Eld är liv. Eld alstrar värme. Så länge som kalla Norden varit befolkad, har elden varit 
en förutsättning för överlevnad. Härd och hus hör samman, men eldstaden kom före 
bostaden. Oavsett om huset var runt, ovalt eller fyrkantigt, har det från början fungerat 
som en skyddande skiljevägg mellan värme och kyla, ljus och mörker. Eldstaden var husets 
centrala punkt. ’Egen härd är guld värd’ – säger ordspråket”.6

Det jag tolkar utav detta utdrag är att elden alltid funnits bredvid människans sida. Och 
en stor revolution för mänskligheten var att kunna kontrollera elden då människan kunnat 
värma sig och sin mat.
Idag använder vi i Sverige och västvärlden inte elden på det sett och i samma utsträckning 
som människan använt elden förut. Idag drar vi in elledningar till våra hus och driver våra 
glödlampor och element med elektricitet. Det används även gas och olja för att värma upp 
bostäder.
Vi i västvärlden behöver inte längre använda den direktverkade elden i våra hem för att få 
det varmt och för att få ljus. Ändå väljer många att ha elden kvar i sina hem. 
Varför vill vi människor ha elden kvar i våra hem? Då främst i form av en kamin, öppen spis 
eller liknande.
Som jag ser det så handlar det om två anledningar. Den ena är att få värme till sin bostad 
och den andra är den estetiska upplevelsen av att se eldens lågor flamma.

Det jag tar med mig:
Elden är en viktig komponent för de som köper en kamin. Utan elden blir det ingen värme. 
Inte heller upplevelsen av att kunna se elden på ett säkert sätt inne i hemmen. För att få ut 
så mycket som möjligt av att kunna se elden så bör kaminen tillåta stor insyn in i kaminen 
och eldens lågor. För att få så stor insyn som möjligt in i kaminen så bör det vara stora 
transparenta ytor där elden befinner sig. Inte enbart på framsidan av kaminen utan även 
runt om hela kaminen i den mån det går.

6  Hans Mårtensson, Husets hjärta, 2001, sida 3
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5.3 Kvinnligt/ Manligt blir Unisex
Nibe använder ordet ”feminint” när de beskriver Contura serien. Även jag och många fler 
använder detta uttryck för att beskriva vissa egenskaper hos till exempel en produkt. 
Feminint formspråk är ett ganska så ogreppbart begrepp då feminint kan tolkas olika från 
person till person.
Under denna rubrik kommer jag att bena ut vad feminint formspråk anses betyda och 
varför vi bör undvika att använda oss av just termen; feminint formspråk.

Innan researchen hade jag en tes som jag ville testa. 

Tes:
Feminint formspråk är böljande, runda och organiska former. Färgerna är ofta ljusa och ligger 
på den högra halvan av färgcirkeln. Från gult till lila, med tyngdpunkten på den röda delen 
av färgcirkeln.

En stor anledning till varför vi använder orden manligt- och kvinnligt formspråk är 
för att rikta produkter till en viss målgrupp. Vad denna indelning av manligt- och 
kvinnligt formspråk gör med produkterna beskrivs i EU-projektet Women to the top vid 
Handelshögskolan i Göteborg på följande sätt:
”Varor görs i stor utsträckning olika för kvinnor och män med olika färger och former 
som påverkar vårt beteende. Vi fokuserar ofta på olikheter mellan kvinnor och män och 
framhäver våra olika förmågor, fördelar och förmåner snarare än likheterna.”7 

Women to the top (women2top) var ett projekt som genomfördes av Sverige, Danmark, 
Estland och Grekland med stöd av den Europeiska Kommissionen inom ramen för det 5:e 
jämställdhetsprogrammet och som fortfarande finns kvar. Jämställdhetsombudsmannen 
var med och ledde detta projekt i Sverige. Anledningen till detta projekt var att stärka 
jämställdheten på arbetsmarknaden och hjälpa kvinnor vidare i karriären.

(Manligt och kvinnligt uttrycker olika egenskaper vilket tydligt framgår i svenska 
ordböcker. Ord som modig, ståtlig, mogen och storslagen är synonymer för manlighet 
och mjuk, sval, mild och ljuv är synonymer för kvinnlighet. På samma sätt som orden 
kontrasterar varandra återges de som kontraster till varandra i former och färger. 

När produkter riktas till män formges de för att framhäva egenskaper som styrka, stabilitet 
och kvalitet. Resultatet blir produkter som är mörka, hårda och kantiga utan mjuka 
kurvor och hålrum. Produkter som ser ut att vara i rörelse vare sig det handlar om en bil 
eller en rakhyvel. Är målgruppen kvinnor används det rakt motsatta formspråket för att 
framhäva ömhet, ödmjukhet och lekfullhet. Produkter riktade till kvinnor är ofta ljusare, 
rundare och har mjuka kurvor som anpassar sig till kroppen utan referenser till fart och 
fläkt. Att skapa dessa motsatser är en del av de strategier för marknadsföring som företag 
framgångsrikt använder genom att sätta spin på våra identiteter).8

Det går även att läsa mer om diskussionen om genustänkandet i : Inspirationsboken ’’Tänk 
Nytt – Tänk lönsamt’’ som har tagits fram av projektet Genus och Design
vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg och nätverket
”A new leadership” i samarbete med projektet Framåt Företag/Genväg Sörmland som 
drivits av Länsstyrelsen i Södermanlands län.9

De skriver i inspirationsboken att: ” Våra värderingar om kvinnor och män avspeglar sig 
också i praktiska lösningar inom design, ergonomi och funktion. Design spelar en allt 
7  http://www.women2top.net/se/design.html 2008-03-15
8  http://www.women2top.net/se/design.html   2008 – 03 - 15
9  http://www.hgu.gu.se/Files/CFK/general/Tanknytt.pdf     2008-03-15
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större roll i produktutveckling och marknadsföring som bärare och uttolkare av våra 
drömmar och ambitioner.
Form och färg betonar ofta skillnaden mellan könen och påverkar och begränsar därmed 
vårt beteende. […]
Det är spännande att reflektera över hur olika normer för kvinnor och män sätter villkor 
för design och formgivning. Intressant nog är detta något som sällan diskuteras trots att 
det har stor påverkan på design. I förlängningen innebär det att kreativitet och fantasi 
begränsas av onödigt snäva normer.”

Tänk nytt - tänk lönsamt vill nå ut med budskapet att företag och designers/formgivare bör 
ta ställning till om de vill fortsätta vara trångsynta och spä på skillnaderna mellan män och 
kvinnor genom att följa det gamla synsättet att produkter till kvinnor och män ska se ut på 
olika sätt.
Genom att ändra på detta gamla tänkande om att skapa manliga och kvinnliga produkter 
så breddar företagen sin målgrupp och bidrar till ett mer jämställt samhälle bort från 
stereotyperna.  Unisex är en lösning att gå från dessa stereotyper. Genom att till exempel 
designa produkter utifrån unisextänkandet så talar inte produkterna i butikerna om vilket 
kön  som ska köpa produkten utan valet är upp till användaren om användaren vill ha 
produkten. 

Det jag tar med mig:
Min tes om vad kvinnligt formspråk är/var stämde överens med den research jag hittade 
men min inställning till användandet av orden kvinnligt-/feminint formspråk ändrades.
Mitt ställningstagande är att inte spä på stereotyperna utan bidra till ett mer jämställt 
samhälle. Därför tänker jag ta avstånd från att använda orden kvinnligt/feminint och 
istället sätta ord på vad är det för känsla som jag vill förmedla.
Produkten ska kännas varm, omhändertagande och harmonisk. 
Jag vill skapa en ny kamin som inte är lika stel och hård som de andra kaminerna.

5.4 Enkätundersökning
Vad vill kunden ha för braskaminer? Denna fråga ville jag ha en bättre bild av så jag 
bestämde mig för att skicka ut en enkät via nätet till Nibes återförsäljare. Enkäten som 
jag gjorde skapade jag på www.surveymonkey.com . På denna sida skapar man sin egen 
enkät gällande utseende, frågor och svarsalternativ. När enkäten är klar kan man välja hur 
man vill skicka ut enkäten. Jag valde att använda enkäten som en länk. Detta innebär att 
i mejlen jag sedan kom att skicka ut så bifogar jag länken till enkäten. Denna länk är en 
direktlänk, vilket innebär att då personen som öppnar mejlet klickar på länken så kommer 
enkäten upp med en gång på datorskärmen. 
Jag fick en lista av Nibe på deras återförsäljare i Sverige, Norge och Tyskland och skickade 
enkäten till dem via mejl.

Det jag tycker är bra med surveymonkey.com är att de sammanställer svaren åt beställaren. 
På deras hemsida där man registrerar sin egen sida uppdateras enkätundersökningen 
vartefter svaren kommer in. Detta sparar mycket tid åt beställaren.
I mejlen som jag skickade ut nämnde jag att jag var studerande på designprogrammet vid 
Högskolan i Kalmar och att jag nu var inne på mitt examensarbete där jag skulle designa 
en braskamin. Jag valde att inte nämna Nibe eftersom det skulle kunna medföra en risk att 
återförsäljarna vinklade sina svar.

För att kunna få så många svar som möjligt så bestämde jag att det skulle gå snabbt för 
återförsäljarna att svara. Detta innebar att jag var tvungen att ha få frågor med relativt 
enkla svar.
Av mina 100 utskick till återförsäljarna gick 33 till Sverige, 29 till Norge och 65 till 
Tyskland. Enbart 14 svarade på enkäten.
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Ur enkätundersökningen (se bilaga 1) går det att utläsa att de mest eftertraktade kaminerna 
hos de som svarat är Nibes kaminer Contura och Handöl. Även Jötul nämns några gånger.
Plåt, täljsten och gjutjärn är de material på kaminerna som säljs mest. Svart och grå är de 
färger som de flesta köpare väljer.
Undersökningen visar också att de flesta inte köper till vedfack. Den vanligaste 
anslutningen för rökkanalen är i taket men eftersom det även finns de som ansluter via 
väggen så bör båda dessa alternativ till anslutningar finnas på kaminerna.

5.5 Sammanfattande reflektioner
Av vad jag läst, funderat på och tycker mig själv se i det samhälle som jag lever i (Sverige, 
Västvärlden) så är det jakten på tid. I Framtiden, för att inte säga redan nu, vill människor 
ha tid. Tid till sig själva och sina nära och kära. Vi vill ha mer kontroll över våra liv och 
inte slösa bort all tid på ett jobb som vi kanske inte riktigt trivs med. Tiden som många är 
ute efter spenderas olika beroende på vad personen i fråga vill göra. Vissa är ute och reser, 
andra umgås mycket hos vänner, medan andra är mycket hemma och påtar i trädgården 
eller bara tar det lugnt.
Projektet är att göra en braskamin. Sådana har placeras inomhus i bostäder. Och om nu 
människor börjar ta sig mer fritid och är hemma mer så kommer hemmen bli än mer 
viktiga än de är idag. Vi vill omge oss med saker som får oss att må bra.

Slit och släng är inte ett hållbart förhållningssätt. Kaminer måste göras på ett sådant sätt 
att de kan passa till olika sorters inredningar. Människan har en förmåga att vilja förnya 
sina hem. Istället för att kasta hela kaminen när man ska byta färg på tapeten så skulle man 
likväl kunna byta skal på kaminen. Materialet som kaminens stomme är byggt av ska hålla 
länge. Och delar ska vara lätta att byta.

Enkätundersökningen blev i slutändan inte så stor som jag hade hoppats men den ger en 
bild av marknaden som går att använda som referens. Önskat var att alla återförsäljarna 
svarat för att få en större och mer rättvis bild av marknaden. Det hade även varit intressant 
att se om det fanns stora skillnader de olika länderna emellan (Sverige, Norge, Tyskland). 
En annan intressant aspekt hade varit om jag haft tiden att efterforska varför kaminköparna 
köper de kaminer som de köper. Vad som styr deras val. Om valet är medvetet eller 
spontant.

6. METODER - DESIGNPROCESSER

Examensarbetet började med att jag letade upp företag jag ville jobba med för att sedan 
bestämma, efter att de tackat ja, vilket företag jag tyckte var mest intressant och spännande 
att jobba med.
När jag sedan bestämde mig för att jobba med Nibe så hade vi (jag och Nibe) ett möte där 
vi gick igenom mitt uppdrag, de visade sina kaminer i utställningshallen, vi pratade om det 
mest övergripande och tillvägagångssättet för att kunna starta examensarbetet.

6.1 Arbetsmetoder – och vad de gett
Det första jag gör när jag startar upp ett nytt projekt är att sätta mig ner och skriva en 
projektbeskrivning och en tidsplan vilket jag sedan skickar till mina handledare på 
skolan och på Nibe för att få deras synpunkter på vad jag vill och ska göra och få deras 
godkännande. 
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På min skola använder vi en metod som kallas workbookmetoden10 där vi under projektens 
gång för in allt material, tankar, skisser, fakta etc. som vi har när vi jobbar. För att denna ska 
flyta på smidigt under projektets gång så börjar jag med en layout på workbooken. Är den 
gjord så är det bara att fylla på med fakta och material kontinuerligt.

När man som designer jobbar med ett företag så måste den produkt man designar spegla 
företaget. Så jag började med att ta reda på fakta om Nibe, deras varumärken, framförallt 
Contura, men jag sökte även efter fakta om deras konkurrenter för att få en större inblick 
på marknaden.
Alla dessa fakta som jag tagit in om Nibe och konkurrenterna för jag in i workbooken och 
använder mig av för att göra en ITK11, vilket är en viktig metod då man tar fram produkter.
ITK-metoden hjälper mig att se var företaget och dess produkter ligger idag, och hjälper 
mig att ta fram vart jag vill dra denna nya produkt som jag ska designa. ITK-metoden 
hjälper inte bara mig att ta fram en produkt utan gör även att jag lätt kan få andra, 
framförallt företaget, att se mina tankegångar.
Med hjälp av ITK:n denna gång kom jag fram till att jag ville bevara enkelheten som 
Nibe har i sina Contura kaminer, men ville ta min kamin några steg åt det varmare hållet 
gällande designen på kaminen. 

Under hela processen har vi handledningar då handledare på skolan och vi elever träffas 
och kan ställa frågor och får hjälp att fortsätta arbetet.

Jag försöker under inledningen av varje projekt hitta relevanta fakta som kan hjälpa mitt 
arbete framåt. (se kapitel 5).

Efter vad jag sett på flera av kaminerna som finns på markanden i främst Sverige, Norge 
Danmark och Tyskland så är alla relativt lika. De känns stela, kalla och statiska. Materialen 
är oftast svart eller grått stål, täljsten m.m.  Detta står då i kontrast till elden som är livlig, 
varm och rörlig. Då elden inte är tänd i brasan så förloras denna livliga och varma egenskap 
och kvar står den mer kalla och statiska kaminen.
Min uppfattning som jag fått genom att följa trenderna genom median, affärer och mässor 
m.m. är att inredningarna idag är på väg bort från den avskalade och vita kuben till en mer 
ombonad och personlig inredning. Visst tror jag även att det kommer att finnas hem som 
behåller den stilen och som tycker om den. Jag ser även att samhällets förändringar bidrar 
till förändringar i inredningarna då fler och fler kulturer bosätter sig i Sverige och Europa 
och kommer att påverka efterfrågan på marknaden och hur vi inreder våra hem. 

En idé jag fick relativt tidigt var att sprida doft i hemmet med hjälp av denna kamin. Det 
skulle finnas ett formgivet mönster på ovansidan som var nedsänkt där man kunde droppa 
några droppar av en väldoftande olja. Denna doft kom sedan att sprida sig i hela huset som 
en slöja och skapa ett välbefinnande. Oljans egenskaper kanske till och med skulle kunna 
vara avstressande. Vilken olja man använder sig av skulle självklart få vara helt individuellt 
och vill man inte ha någon alls så finns där ändå en vacker detalj.
Ett besök på Spismiljö i Helsingborg fick mig att ifrågasätta denna tanke.
Deras säljare nämnde bland annat att dessa kaminer blir väldigt varma och att man absolut 
inte kan lägga händerna på dem. De kaminerna med täljsten gick dock att nudda men inte 
en längre tid.  Detta fick mig att tänka att detta med doft genom olja kanske inte var en bra 
idé då dessa kaminer blir så varma att oljan kanske avdunstar med en gång och eventuellt 
bränns fast. Men, tänkte jag sedan, om man droppar oljan precis då man tänder elden 
så kanske det blir en bättre temperatur för oljan. Ett annat alternativ kan vara att man 
använder ett annat sorts material just där nedsänkningen för oljan är så att den punkten 
inte blir för varm.

10  Se bilaga 1
11  Koblanck, Henriette, GUIDE, Identity Tool Kit
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6.1.1 Mindmap
Att göra en mindmap kan hjälpa till i tankearbetet då man vill komma igång. En mindmap 
är som en sorts spindelnätskonstruktion där man skriver huvudordet i mitten (det ord man 
utgår från), i mitt fall kaminen. Utifrån denna mitt drar man streck till nya områden som 
man associerar detta ord med och utvecklar dessa nya ord ytterligare med fler ord med 
streck utifrån dem. Man associerar fritt med idéer, tankar, känslor. Allt som poppar upp i 
huvudet. Detta jag precis pratat om är mindmap knutet till brainstorming. Brainstorming 
är då man tänker fritt och inte låter sig begränsas. Här är allt möjligt och ingenting är fel.
I mitt fall under detta projekt använde jag mindmap med journalistikens och retorikens 
6 frågor. Dessa är 6 frågeställningar som man ska besvara. När, Var, Hur, Vad, Vem och 
Varför. Detta för att bena ut mer vad kaminen är och används till.
Just till detta arbete gav denna metod mig inte mer än att bena ut begreppet lite bättre och 
få ner det på papper för att andra ska förstå mina tankegångar.
Metoder blir olika användbara beroende på projekt, behov och vad man själv kan komma 
på just då man använder metoden. Man kan självklart alltid gå tillbaka och ändra eller 
senare göra en ny om man känner att man behöver eller får någon ny idé. 

6.1.2 Tes – antites - syntes
Ett sätt att tänka nytt på är med hjälp av tes – antites – syntes. Denna metod går ut på att 
man i tesen skriver en kort mening om vad man vill ska hända med produkten. I antitesen 
skriver man vad man inte vill ska hända. I syntesen slår man ihop dessa två.
Ett exempel i mitt fall är tesen: sprida värme inomhus. Antitesen är; inte sprida rök i huset. 
Syntesen blir då; rökfritt eldande.
Metoden är bra då man för in sig själv på andra spår men hur lyckat resultatet blir beror på 
vad man tar för meningar och hur kreativ man känner sig för tillfället.
Ett bra tips är att göra ett antal av denna metod för att se om man hittar någon spännande 
syntes. I mitt fall har jag hittills inte fått något bra resultat av denna metod. Jag tror nog att 
jag kanske låser mig lite för mycket. Det hade kanske även blivit lite enklare om jag haft en 
annan person som hade kunnat hjälpa till med idéer och nya synsätt.
Det är möjligt att man en bit in i projektet gör ett nytt försök med denna metod.

6.1.3 Love and Hate
Som jag tidigare nämnt så var jag inte väldigt förtjust i de olika varianter av kaminer som 
fanns då de flesta påminde om varandra. 
För att hjälpa mig själv att bena ut vad det var jag inte tyckte om hos dem och vad jag 
faktiskt ansåg var bra med dem så gjorde jag en Love and Hate. Denna metod går ut på att 
man spaltar upp två listor. En med rubriken Love där man skriver vad man tycker om hos 
produkten. I den andra spalten har man rubriken Hate och där skriver man de saker som 
man inte tycker är lika bra. Genom denna metod så ser man vad man inte vill ta vidare med 
sig i sin egen produkt och vilka element som man faktiskt vill ha med.

6.1.4 Questions
En metod med titeln Frågor (Questions) är en mycket bra metod då man ställs frågor om 
sin produkt för att man ska tänka lite mer friare.
Det finns många olika varianter av frågor och man kan hitta dem lite var stans om man 
letar på rätt ställen. Bland annat har Ideo ett mycket bra utbud på fritänkande uppgifter. 
Ideo är ett företag som hjälper andra företag, organisationer, skolor etc. med att utvecklas 
och få nya idéer, då genom Ideo’s egna framtagna metoder. 
Just i detta arbete har jag använt mig av Alex Osborn Applied Imagination, 1957. 12 Av 
dessa frågor som jag ställs genom denna metod ska jag se till att svara så öppet och fritt jag 
kan. Samma sak gäller här som på brainstormingen. Man ska försöka att tänka att allt är 
möjligt. Här finns inga gränser.

12  http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Techniques/osb_quest.htm
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6.1.5 Tänk om
”Tänk om” är en annan bra metod för att tänka fritt och öppna upp sökandet. Detta går ut 
på att ställa sig frågan: tänk om… och sen fortsätta meningen. Exempelvis; Tänk om ingen 
bil skulle startas med nycklar! Sedan är då ens jobb att försöka hitta på andra sätt att starta 
bilar. Man kan t.ex. öppna med fingeravtryck eller med körkortets chip. 
Just denna sorts ’tänk om’ gjorde jag inte utan jag gjorde om denna metod lite för att få 
igång mig mer på formspråket.
Vad jag gjorde var att jag först tänkte ut vilka typiskt ’kvinnliga’ produkter jag vet finns. 
Jag valde två kategorier. Den ena var parfymflaskor riktade till kvinnor, och den andra var 
klockor riktade till samma målgrupp.
Jag valde ut några produkter från varje kategori och sedan ställde jag mig frågan; ” Tänk 
om kaminen såg ut som denna produkt!”
Nästa steg var då att göra en kamin som liknade dessa produkter. Metoden öppnade upp 
mitt synsätt en bit men resultatmässigt kunde jag inte se om det hjälpte mig speciellt 
mycket just då. Men där är det säkert som med allt. Man gör saker och kan ibland undra 
varför man gör dem då det känns som de inte ger någonting. Oftast är det ändå att 
undermedvetet så hjälper det till på ett eller annat sätt. Bara för att man inte får en pang idé 
med en gång man gjort sin metod så kanske den hjälpte till att ta ett steg framåt så att man 
kan gå vidare, eller så väcker den nya frågor som i sin tur kanske ger intressantare lösningar 
respektive frågor.

6.1.6 Brainstorming
Brainstormingen tog jag inte tag i förrän nu eftersom att det nu kändes som att jag hade 
mer fakta att stå på och många idéer som rullade runt i huvudet och ville komma ner på 
pappret. Jag använde även brainstormingen till att se om jag kunde komma på mer saker.

Nu när jag använt mig av många metoder för att komma igång med tankeprocessen så 
kände jag att det var dags att börja skissa ner idéerna. 
När jag sitter vid datorn så skissar jag direkt in i den främst i InDesign i detta stadiet.  
InDesign är ett datorprogram där man lätt jobbar med bilder och texter när man skapar 
dokument etc. Där i kan man i viss mån skapa egna små enklare skisser.
Då jag inte sitter vid datorn så skissar jag ner mina idéer på papper för att sedan scana in 
dem i datorn och lägga in dem i workbooken. 
De skisser som jag scannar in är de som känns mest relevanta. De andra lägger jag in i 
workbooken som de är eller lägger som bilaga.

6.2 Besök på Spismiljö
Jag gjorde ett studiebesök på Spismiljö i Helsingborg. Där inne har de två våningar med 
olika kaminer och ugnar från olika företag och varumärken.
När jag gick runt där och tittade på deras braskaminer så tänkte jag samma sak som då jag 
tittat runt på kaminer på nätet. ”Vad de flesta ser likadana och tråkiga ut”.  
Ska min spis också vara en av dem. Vara en i mängden?
Vad är det för mening att göra en som ser likadan ut som alla andra? Min kamin måste ha 
något speciellt. Något som ingen annan kamin på marknaden erbjuder.
Än så länge vet jag att jag vill att min kamin ska kunna erbjuda en känsla av omsorg. 
Kaminen ska kännas älskad av de som tillverkade den och av de som vill köpa den.
Min kamin ska bli ett tillskott till köparens hem så att den alltid ger intrycket av 
välkomnad.
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STOP
Nu kände jag att jag på något sätt stod still. Jag visste inte vart jag var eller vart jag 
skulle. Jag började tänka på vad min handledare Lars Gustavsson sa till mig på förra 
handledningen. Han hade tagit upp detta med att hitta andemeningen i mitt arbete så 
som jag hade gjort i mitt förra projekt då vi jobbade inför att ställa ut på möbelmässan i 
Stockholm.
Men vad var det egentligen som gjorde att jag hittade andemeningen då?
En del är nog att i det projektet så hade jag väldigt tydliga personer och ett väldigt tydligt 
rum att utgå från. Jag hade även länge kämpat med den idén jag hade innan vändningen 
tills då jag bestämde mig att jag skulle testa ett nytt spår. Jag återgick till att studera min 
inspiration och fakta mer noggrant och gjorde min tolkning av faktan för att sedan göra 
min produkt utifrån det jag kommit fram till.
Om detta nu var de orsakerna som gjorde att jag hittade andemeningen så måste jag 
försöka hitta dessa komponenter igen. Denna gång måste jag hitta dem innan allt för lång 
tid har gått. Så att gräva ner sig i en idé är inte det jag ska göra.
Jag borde börja med att skapa mig en tydlig person att utgå från. Även skapa ett tydligt 
rum där min kamin ska stå i. Viktigt här för mig är att tänka på att denna person och detta 
rum ska passa både oss här i Norden men även nere i Centraleuropa då främst Tyskland.

Det jag även måste göra är att göra en djupdykning i Conturas formspråk och här kommer 
jag att rikta in mig på 500 serien. Denna djupdykning gör jag genom att studera deras 
utseenden och göra en dekonstruktion. Dekonstruktion innebär att då man dekonstruerar 
så tar man ut de mest klara former som kaminerna har. Det gäller här att försöka hitta de 
former som bygger upp kaminerna och ger dem dess specifika karaktär. Är de avlånga? 
Runda? Vad har glaset för form? Det gäller att skissa av dem mycket och att sedan ta ut 
delar ur skisserna och skissa vidare.
Efter att man har dekonstruerat så kan man göra något som heter morfa.
Morfa går ut på att man sedan sätter samman alla småbitar som man har skissat fram till en 
ny produkt. Genom att göra på detta sätt behåller man, förhoppningsvis, formspråket men 
gör någonting nytt av det hela.

Resultatet av Avstampet
Personen som jag tog fram är en kvinna vid namn Maria Schultz och är 34 år. Hon har en 
man som är 36 år, en son på 3 år och två katter. Marias jobbar som förskolelärare.
För att beskriva henne i korta ord så är hon jordnära, tycker om att umgås med familjen 
och de är oftast hemma i sitt hus på fritiden där de umgås med varandra och tar det lugnt. 
Maria är inte mycket för att åka ut och resa men ibland kan det hända att de tar en längre 
resa för att se sig om och upptäcka nya saker. Maria tar dagens diskussion om miljöhotet 
mycket allvarligt men känner att hon inte hjälper till så mycket som hon borde och kan 
för en bättre miljö. Hon sorterar soporna och diskar och tvättar i låga temperaturer. Men 
när hon handlar använder hon plastpåsar, och i hemmet slängs relativt mycket mat. Hon 
beskriver det som att det ibland är enklast att vara bekväm av sig. Dock får hon lite dåligt 
samvete av detta då hon vet att hon borde göra bättre ifrån sig.

Det rum jag utgår från är familjen Schultz vardagsrum.
Familjen Schultz vardagsrum är det rum utöver köket där de spenderar mest tid då de är 
hemma.
Inredningen är relativt modern men med äldre inslag av arvegods. Färgskalan är ganska 
neutral men har en varm ton. Stilen har inslag av det asiatiska men ändå lite engelskt.
Vardagsrummet är anslutet till både köket och hallen, med välvda öppningar.
På morgonen då familjen stiger upp lyser morgonsolen in genom de stora 
vardagsrumsfönstren och i soffan ligger familjens båda katter och värmer sig i solens strålar.
Vardagsrummet fungerar denna tid på dygnet som en passage mellan hallen och köket.
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När de sedan återvänder hem mot slutet av dagen blir vardagsrummet där de samlas. Den 
goda mat-doften sprider sig ut till vardagsrummet från köket och bordet i vardagsrummet 
dukas för måltiden.
De sitter där i lugn och ro, pratar, äter och skrattar.
Efter maten hjälps de åt att duka bort och familjen förflyttar sig till soffan där de ser på 
barnprogrammen innan det är läggdags för Theodor.
Efter att han somnat sätter sig Maria och Jan återigen i soffan, tänder ljus och mindre 
lampor. De sätter igång sin platt tv igen och ser antingen någon dokumentär, debatt eller 
underhållningsprogram. Vissa kvällar hyr de även film för att se något annat än det som 
visas på tv.
Hela vardagsrummet har en hemma-kär atmosfär. En varm känsla. 
De varma tonerna i rummets färger. Den varma och lätta doften som är spriden genom hela 
huset.  

I dekonstruktionen kände jag att jag inte fick ut så mycket. Det blev i princip samma 
resultat som jag redan visste och kände innan jag dekonstruerade. Contura är uppbyggd av 
raka och enkla linjer med rundade former. Hela kaminen är en helhet. Alla komponenter 
smälter samman. Även om jag inte kände att jag fick ut så mycket nytt så kom jag nog ändå 
närmre formspråket än innan dekonstruktionen.

6.3 Skiss/prototyp och funktionsanalys
Till en början för att jag skulle få känn för kaminens uppbyggnad och befintliga form så 
skissade jag upp en kamin utifrån en befintlig Conturakamin. Av denna skiss kunde jag 
sedan göra justeringar och ändringar för att se hur dessa ändringar förändrar kaminens 
uttryck.
I början av skissandet bör man även vara fri i tanken för att få en bredd ur vilken man 
sedan kan välja ut och vidareutveckla idéer. Under hela processen ska man helst även ha 
sitt resultat från ITK-metoden (se sida 13) med sig för att få in de egenskaper man vill åt i 
kaminens utformning.
Det jag vill åstadkomma med kaminen uttryck är att få kaminens formspråk att se varmare 
ut än de Conturakaminer som idag finns på marknaden och jag ville bevara enkelheten i 
Conturas formspråk för att nämna några egenskaper.
I början av projektet är det även bra att göra en funktionsanalys där man skriver in de 
egenskaper man vill att ens produkt ska äga eller icke äga.

Funktion beskrivs med ett verb följt av ett substantiv. I klass kolumnen anger man om 
funktionen är en huvudfunktion (HF), nödvändig funktion (NF), önskvärd funktion 
(ÖF) eller Icke önskvärd funktion (I). Beskrivning använder man för att förtydliga 
funktionen.
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Nu vet jag vilka egenskaper jag vill att min kamin ska äga och vilka funktioner som ska 
finnas på kaminen. Jag har min research att gå efter. Under kapitel 5.2 tar jag upp elden 
som ämne och diskuterar vad elden betyder för oss i relation till kaminen och för oss som 
människor. Jag kom här fram till en orsak till att man köper sin kamin är att kunna se 
elden i sitt hem utan någon direkt risk för att bränna ner sitt hus. Personer som köper en 
kamin vill med andra ord kunna se elden. Genom att kunna se elden måste det finnas ett 
transparent (genomskinligt) material som tillåter insyn. Kaminer har idag ett keramiskt 
glas som håller för dessa höga temperaturer som bildas i en kamin. Nyligen har Nibe 
även börjat med att sätta sidoglas på sina kaminer för att öka insynen till elden. Att ha 
god insyn till elden är något som det finns en efterfrågan på och insynen kommer enligt 
mig att bli större och större gällande kaminer. Detta är något att ta fasta på och ha med i 
utformningen, vilket betyder att jag kommer att försöka ha så stora glasytor på kaminen 
som går och passar den kommande kaminen.

Figur a är en av Conturas befintliga kaminer. Som man kan se på den så är dess sidor 
parallella. Även glaset är rektangulärt, vilket betyder att även de linjerna är parallella. Det 
hela ger intrycket av att vara statisk. 
Ett av mina mål var att få bort den statiska och kalla känslan för att istället få ett mer varmt 
intryck.
Genom att vinkla sidorna på kaminen får man genast mer liv i uttrycket och en känsla av 
rörelse. Denna känsla av rörelse uppkommer då den har en konighet, en lutning/riktning. 
Skulle man dra streck längst sidorna på dessa lutade vinklar, på varsin sida kaminen, så 
skulle dessa streck mötas någonstans på vägen. Detta ger uttrycket av en strävan.
Genom att ha den del med störst omkrets uppåt (se figur b) får man ett tryggt och stabilt 
intryck då man uppfattar formen som att tyngden är överst och håller kaminen på plats 
med sin tyngd. Ett intryck av att den står där den står. Lutningen medför även en känsla 
av lätthet då man ser att det finns en kraft som strävar uppåt trots den tidigare nämnda 
tyngden. Ta en ek som liknelse. Den har en stabil stam och en stor och majestätisk krona 
som sträcker sig mot himmelen. Eken har med sin tyngd en trygghet och stabilitet men 
samtidigt en kraft som breder ut sig uppåt.
 Om man däremot vänder på denna tyngd genom att sätta den del med störst omkrets 
längst ner så ändras hela intrycket (se figur c). Kraften och tyngden går nu båda neråt. 
Detta får ett klumpigt uttryck och ser även instabil ut då kraften känns så stark neråt att 
kaminen skulle kunna ramla ner är som helst.
I figur b har jag även bytt till ett annat material för att se hur det skulle påverka intrycket.
Materialet i blank metall har ett mer kallt uttryck då dess reflekterande egenskap och kalla 
färgton refererar till exempelvis isens egenskaper.

Det pågår ett ständigt sökande efter formen. Man testar olika former, proportioner, 
detaljer etc. I vissa fall då man ska ta fram en produkt kan formen man i slutänden väljer ha 
kommit till i början av formsökandet medan den i andra fall komma mot slutet.
I just detta projekt skissade jag upp en form i början som sedan har hängt med genom hela 
mitt projekt (se figur b). Trots denna tidiga idé om formen så måste man testa andra former 
också så att man inte missar ett bättre alternativ.

fig. a fig. b
fig. c
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Det blir väldigt många skisser på olika former till en början. Idén om en stor glaslucka 
yttrade sig i en av formerna stor och rektangulär, platt front med rundad baksida (se figur 
d). Denna skiss var allt för stel och statisk. Baksidans form är något som man uppfattar 
men det är framsidan som man verkligen ser. Ett problem med denna stora glaslucka var 
att den på denna skiss (figur d) går näst in till enda ner i underkant på kaminen. Där längst 
ner på kaminen ska det bland annat finnas plats för en asklåda, reglage etc. Detta bör man 
dölja på något sätt då de flesta kamininnehavare inte vill se hela mekaniken i underredet. 
Denna insyn tar bort mycket av enkelheten i uttrycket och förstör upplevelsen av elden, 
då det inte enbart är elden som man ser inuti kaminen. I figur e kan man se ett försök att 
dölja denna mekanik i underredet genom att höja bredden på plåten. Jag rundade även till 
formen för att få mer spänning i formspråket. Ser allting på en produkt likadant ut så får 
det oftast ett stelt uttryck. Genom att tillföra något som skiljer sig från resterande drag på 
produkten så uppkommer en spänning mellan de olika formerna.
Kaminen kändes fortfarande stel och kantig. Jag tog bort kantigheten i figur f genom att 
runda till frontens form samt luckans ovan- och underdel. Detta var ett spännande nytt 
utseende jag inte sett på några andra kaminer men den hade fortfarande en bit av det 
statiska kvar. Detta på grund av att kaminens huvudforms sidor är parallella med varandra.

En tanke jag hade var att ha så stora transparenta ytor som möjligt på kaminen för att få 
se mycket av elden. Glasrutorna är indelade i tre delar. Ett stort glasparti fram på kaminen 
där luckan sitter, och två mindre sidofönster. Denna indelning beror på att luckan sitter 
fram på kaminen och behöver omges av en ram. Jag tänkte att om man skulle sätta luckan 
på sidan så hade man kunnat ha glaset i en större del och en mindre del där luckan sitter (se 
figur g).
På detta sätt får man en större yta med insyn till elden och man är inte heller längre bunden 
av luckans indelning.
Denna idé fungerar i teorin men i praktiken medför en lucka på sidan mer krångel.
Det blir mer besvär då man ska öppna luckan eftersom du måste trängas med väggen då du 
ska fylla på ved. Luckan blir även liten för att få plats på sidan vilket får följden att det blir 
en smal öppning att lägga in veden genom.

Jag tittade tillbaka på alla mina skisser och lade dem på en linje med skalan mes till extrem. 
På denna linje placerade jag dem där jag ansåg att de låg på skalan för att se om det fanns en 

fig. d fig. e fig. f

fig. g

fig. h
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lucka på linjen. En lucka fanns och den befann sig vid extrem. 
Här föddes tanken om att tämja ett eldklot. En tanke som kan liknas vid tankar ur 
boken The Matter Myth (Materiemyten) av Paul Davies och John Gribbin 1992, vilken 
är en bok som handlar om naturvetenskapliga upptäckter, vilka motsäger vår gamla 
verklighetsuppfattning. Författarna är två framstående populärvetenskapliga författare. De 
skriver i boken:
”Den materialistisk-mekanistiska verklighetsuppfattningen har i tre århundraden satt sin 
prägel på den västerländska kulturen. Den ligger bakom den industriella revolutionen, 
som skapat ett oerhört välstånd genom att ge oss en kunskap om hur naturen fungerar - 
enligt strikt matematiska lagar - och lärt oss tänka på ett sådant sätt att vi lyckats tämja och 
utnyttja naturens krafter.”13

Glasrutorna ska vara konvexa (utbuktande) för att tillsammans likna ett klot. (se figur h)
För att en spänning ska uppstå i formspråket så ska kaminens form runt klotet bryta mot 
klotformen. Kaminens form är här cylindrisk med en avkapad/platt topp och en rundad 
botten. 
En missvisande tanke på denna bild (figur h) är att när elden är tänd så kommer inte elden 
att virra runt så som figuren visar. Om man inte testar detta klot i verkligheten så kan man 
inte med hel säkerhet veta hur den kommer att se ut tänd.

I tillbakablicken upptäckte jag en gammal skiss av en kamin (se figur j) som jag inte tänkt 
på eller gått vidare med. Då jag nu upptäckte den igen och granskade den så lade jag märke 
till utformningen av luckan. Att den var helt olik de andra luckorna som jag skissat på och 
de luckor som finns på marknaden idag. Den hade en stor glasyta vilket medger bra insyn 
till elden. Luckans kortsidor var rundade medan dess långsidor var raka vilket resulterar i 
ett spännande formmöte då två olika former möter varandra. I detta fall med kortsidornas 
placering upptill och nertill på luckan så ger den ett intryck av en strävan som går vertikalt. 
Eftersom att dessa kortsidor är rundade utåt från luckans mitt så bidrar de till att förstärka 
den vertikala kraften och strävan.
För att se om denna skiss hade några möjligheter till att bli en kamin som jag ville fortsätta 
att utveckla så skissade jag fram några olika utseenden på denna kaminidé.
Att sätta en solid bas under kaminen passade mycket bra då de båda formerna integreras i 
varandra. Kaminen och basen blir till en form. I figur j följer basen helt kaminens form och 
går rakt ner i golvet. Intrycket blir här stelt och statiskt. Detta intryck skiljer sig inte från 
dagens kaminer vilka även de känns stela och statiska.
I figur k vinklas basen in neråt. Detta ger en strävan i basens form. Denna strävan tar dock 
slut så fort som basen möter kaminen då kaminen fortfarande är rak och statisk. Därför 
vinklade jag även upp kaminen för att fortsätta med basens form och strävan (se figur l). 
Hela skissen kändes för klumpig och mitt intresse och mag-känsla för att fortsätta på denna 
skiss försvann. I och med detta så blev det att stanna upp och tänka hur jag nu skulle gå 
vidare.

13  http://www.sokaren.se/INDEX22.HTML

fig. i fig. j fig. k fig. l
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Jag hade nu två intressanta alternativ att välja mellan. En variant på figur b och figur i.
 

Med dessa två alternativ framför mig (figur ib och i) så väcktes en idé.
Varför inte slå ihop de båda? Genom att lyfta över ”det bästa” från de båda idéerna till en 
ny kamin. Grundformen ur figur b blir grundformen för den nya kaminen och luckan från 
figur i blir luckan på den nya kaminen.. (se figur m).
För att få ihop grundformen och luckan krävs mycket arbete och skissande.
Anledningen till att underdelen är rundad och inte rakt avkapad beror på att underdelens 
form ska passa tillsammans med en funktion som jag av sekretess skäl ej kan visa. Den 
rundade formen bidrar även till ett mer mjukt och omhändertagande intryck.

Jag började med att tänka på underdelen. I figur n står den på ett rör. Genom att ha 
kaminen ’fritt’ sittande på ett rör får kaminen en lätthet.
För att få en mer solid kamin så satte jag dit en solid bas under kaminen, i vilken man sedan 
kan ha som förvaring för exempelvis ved.
I figur o fortsätter basen i samma vinkel som själva kaminen. Intrycket blir en 
uppåtsträvande kraft, kaminen känns lätt men toppen på kaminen uppfattas som en tyngd 
som håller kaminen på sin plats genom sin bredd och avkapning. Där formmötet sker 
mellan basen och kaminen behåller jag den böljande linjen för att bevara den mjuka och 
varma känslan som delningslinjen nu bidrar med.
Vidare sökning med att ta fram basens form resulterade i figur p och q. Figur p visar på en 
rak cylinderform. Denna bas stannar upp kaminens strävan och gör att kaminen känns 
statisk. Figur q visar på ett möte mellan två krafter. Basen och kaminens vinklar går båda 
inåt mitten som ett timglas. Tanken var här att se hur timglasformen skulle fungera i 
kaminens utformning. Kvinnans form förknippas ofta med just timglasets form. I figur q 
ville jag se om jag kunde få ett mer kvinnligt formspråk genom att använda timglasformen.
Resultatet blev att kaminen inte kändes mer feminin utan tyngre. Kaminens utformning 
ser tung och klumpig ut och uppfattas som allt för skrymmande. 

Basen och kaminen måste kännas som en enhet tillsammans. Denna känsla av samhörighet 
och utarbetning ger figur o.

fig.m

fig. o fig. p fig. qfig. n
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6.4 Grundformen 
Efter ett långt och hårt letande efter botten- och toppformen/formerna som sedan växer 
ihop kom jag fram till cirkeln och superellipsen. 
Det kom att stå mellan dessa former då deras egenskaper innehåller de komponenter som 
kaminen ska äga. Både till praktiska egenskaper och underliggande betydelse formerna haft 
genom människans historia.
För att ta reda på vad cirkeln och ellipsen står för så har jag främst använt mig av källorna, 
Hans Biedermann, Symbollexikonet, 1991/1992 och J. C. Cooper, Symboler, 1986. Båda 
dessa böcker tar upp symboler som används och har använts av människan. 
De ord/symboler som jag har sökt på är cirkel, ellips, ägg, sfär, klot, då dessa ord är 
besläktade med varandra och anknyter till de former som jag tänker använda till kaminen.

6.4.1 Cirkeln
Enligt Biedermann (1991/1992) , är ”den förmodligen viktigaste och mest utbredda av 
geometriska symboler, och för människorna har den ju varit given från början i solen och 
månens form.” Cirkeln är även ”en universell symbol för totalitet; helhet; samtidighet; 
ursprunglig fulländning; det cirkelrunda helgas som den mest naturliga formen.” (Cooper, 
1986). Cooper fortsätter i sin text:
” En cirkel förknippad med solen representerar den manliga kraften, men om den 
betecknar själen, psyket eller de omslutande vattnen är den knuten till kvinnlighetens och 
moderlighetens princip. Det cirkelrunda eller ’oändliga’ är det kvinnliga i motsats till det 
raka eller ’ändliga’ som förbinds med den manliga, faderliga alstringskraften. […]
Nomadfolkens tält och läger är byggda med cirkeln som grundplan, en form som 
symboliserar det dynamiska och den ständiga rörelsen i motsats till det kvadratiska och 
bundna som är grundformen för de bofasta åkerbrukarnas hus, städer och jordlotter.”

Vidare kan man läsa i de båda böckerna att cirkeln är starkt förknippade med religiösa 
tecken då cirkeln representerar Gud, gudar, himlen, livets hjul, Ra, universum, världsalltet, 
helgon glorian etc. Det jag kan utläsa genom dessa böcker är att cirkeln har funnits med 
människan sedan långt tillbaka. Cirkeln har alltid stått för något fulländat, något som är 
helt perfekt, något som är större än oss som människor.

6.4.2 Ellipsen 
Beskrivs av Cooper (1986) som ”Världsägget; yoni; de båda halvorna symboliserar 
uppstigandet och nedstigandet, utveckling och återgång.” Denna text förklarar inte så 
mycket om man inte vet vad världsägget är eller står för.
” Världsägget som är livsprincipen (och som också symboliseras av sfären); förborgade 
möjligheter; skapelsens frö; det odifferentierade, kvinnliga urmörker som föregår 
skapelsen; den väldiga sfär som rymmer världsalltet; […] allt som gror och växer; urfäderna, 
motsatserna förenade i fulländad harmoni; […] återuppståndelse; hopp.” (Cooper, 1986).
Ellipsen och världsägget kan ses som grunden till livet. Äggets och ellipsens omfamnande 
form bär något livskraftigt inom sig. Jag kopplar dessa former med att de just är konvexa. 
De utåt buktande ytorna visar på en kraft som kommer inifrån och trycker på utåt. Skulle 
däremot några sidor vara konkava så visar det på en kraft som trycker ihop formen, och om 
kraften får fortsätta så förtvinar sedan formen.

6.4.3 Sfären 
Beskrivs av Cooper (1986) som ”Fullkomning; summan av alla möjligheter i en begränsad 
värld; den ursprungliga formen som rymmer alla andra former”.
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6.4.4 Formens egenskaper
De ljusblå linjerna på sidorna av de olika formerna i figur w visar på sidoglasens position 
och hur insynen genom sidoglasen ändras beroende på grundformen.
Gällande de praktiska egenskaperna så äger cirkeln och ellipsen konvexa ytor som breddar 
glasets yta ( se övre raden i fig r) jämfört med om sidorna skulle vara plana. Genom dessa 
former lyfter man även fram sidoglasen då den konvexa formen är en växande form. Skulle 
kortsidorna på kaminen smalna av bakåt så döljer man sidoglasen ( se undre raden i figur 
r).

De former som jag kände passade kaminens värde-ord och tänkta egenskaper bäst var 
cirkeln och superellipsen ( se figur r. översta raden. Cirkeln till höger och superellipsen till 
vänster).
För att se hur dessa former skulle se ut extruderade/utdragna till en kamin så ritade jag upp 
kaminer med dessa former som grundformerna. Jag extruderade inte enbart cirkeln och 
ellipsen var för sig ( se bilaga 2 bild a och b) utan även cirkeln som topp-yta med superellips 
som bottenyta och tvärt om (se bilaga 2 bild c och d). Dessa tester är nödvändiga då 
de olika kombinationerna påverkar kaminens form olika. Och eftersom tanken är att 
kaminen ska vara avsmalnande neråt så är botten-arean mindre än topp-arean. Front-vyn 
av kaminen ser i alla olika alternativ likadan ut. Kaminen känns slank, lätt och elegant ut. 
Det är i sid-vyerna som man ser den största skillnaderna mellan de olika formalternativen. 
Jag ritade upp kaminerna i datorn och gjorde även mindre 3d skalmodeller av papp för att 
få en känsla för formen.
Den kaminen som har superellips till både topp-yta och botten-yta (se bilaga 2 bild a) är 
sid-vyn smal och avsmalnande neråt. Denna utformning får kaminen att se smal, lätt och 
elegant ut från alla sidor och tar inte allt för stor plats i ett rum.
Kaminen med en cirkel som både topp- och botten-yta (se bilaga 2 bild b) ser från sid-vyn 
större ut än den innan nämnda kaminen (bilaga 2, bild a). från sidan är avsmalnandet neråt 
på kaminens form inte lika stor då botten-ytans sida är längre med cirkeln i botten än med 
superellipsen. Kaminen med cirkel som topp- och botten-yta ger intrycket av att stå mer 
säkert och vara mer pålitlig då den tar större plats och inte har en lika stark strävan i formen 
då vinkeln inte är lika stor. Utformningen med cirkeln upptill och nertill ger även ett mer 
varmt och mjukt intryck.
Kaminen med cirkel till topp-yta och superellips som botten-yta (se bilaga 2 bild c) får en 
sid-vy som ger intrycket av att vara stor och tung upptill och liten och lätt nertill. Dessa två 
skillnader mellan tung och lätt är stora och ger ett , till en viss grad, ostabilt intryck. Sid-
vyns vinklar är större än front-vyns vinklar. Dessa två vyer ger olika intryck av kaminen och 
spelar inte tillsammans för ett sammanhållet intryck av kaminen.
Kaminen med en superellips på topp-ytan och cirkel som botten-yta (se bilaga 2, bild d) 
har en sid-vy där kaminen ser helt rak ut. Kaminen är på sidan lika bred upptill som nertill. 
Att kaminen ser rak ut från sidan ger ett stabilt intryck då den är statisk och uttrycker en 
stillhet och tyngd. Dock överensstämmer inte kaminens front-vys utseende med kaminens 
sid-vy. Front-vyn uttrycker en rörelse, elegans, omsorg och lätthet medan den raka sid-vyn 
utrycker en statiskhet, stillhet och pålitlighet. De två vyerna på kaminen samspelar inte 
med varandra och ger därför inget bra helhetsintryck.

fig. r
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6.5 Kaminen
Under denna rubrik så kommer kaminens utformning att diskuteras och de enskilda 
detaljerna beskrivs i egna underrubriker.
Först vill jag ta upp en viktig tanke som är en av grundtankarna för hela kaminens 
utformning. Delningslinjer.
Av sekretess skäl så kan jag inte beskriva delningslinjernas utformning på kaminen allt för 
ingående.
En viktig del i att designa en produkt är att ta hänsyn till alla detaljer på produkten. I 
många fall uppkommer det delningslinjer, skarvar etc. på produkten. Då gäller det att 
designa en sådan utformning så att delningslinjerna blir en del av designen och inte en 
slump att linjerna hamnar där de hamnar. Därför har jag jobbat mycket på delningslinjerna. 
Vart de hamnar, hur de spelar med varandra och kaminens former och detaljer. Genom att 
utforma delningslinjerna på ett sätt så de blir en del av kaminens utformning så blir det ett 
helhetsintryck som känns genomarbetat.

6.5.1 Höjden
Gällande höjden så var valet fritt. Det jag ville ha i åtanke när jag skulle måttsätta denna 
kamin var höjden och storleken på luckan, vilket jag kommer att gå in mer på under rubrik 
6.5.
Måttet på vart insynen börjar är viktig då man vill ha god insyn till elden, både visuellt och 
ergonomiskt. 
Ta tv-apparaterna som exempel. När en person sitter i soffan och ska titta på tv bör tv-
apparaten vara i en höjd där man som tv tittare inte behöver belasta nacken i onödan. Det 
hela handlar om att ha god ergonomi.
Detta innebär att insynen bör komma upp en bit från golvet.
Det är inte bara för ergonomins skull jag vill få upp insynen. Utan även för att förhindra 
allt för stor insyn till botten där veden och askan ligger. Ju högre upp något sitter desto 
svårare är det att se ovansidan. Det är bara att ta en bokhylla som exempel. Det lägsta 
hyllplanet ser du hela ovansidan på. Det hyllplanet som sitter i ögonhöjd ser du bara 
framkanten på och hyllplanet högst upp ser du undersidan på. 
I min måttsättning tänker jag ha tanken om höjdskillnaderna i åtanke och utgå från att 
betraktaren sitter en bit ifrån kaminen.
Vid måttsättning har jag även utgått från SCB:s, statistiska centralbyråns,  medel 
kroppslängd, mätt 2004 -200514,  i vilken resultatet var att medelkroppslängden hos 
kvinnor var 165,5 cm och medelkroppslängden hos män var 179,5 cm. Jag ville utgå från 
människans längd för att kunna relatera min kamin till en befintlig längd. Det är även så att 
det är vi människor som använder och interagerar med kaminen.

Då man designar en kamin och ska sätta mått så måste man ta hänsyn till att det ska få 
plats vedträn i brännkammaren. Mellan brännkammaren och det yttre skalet ska det finnas 
rum för de tekniska lösningarna som gör att kaminen ska fungera så bra som möjligt.

14  http://www.scb.se/templates/tableOrChart____47966.asp  2008-04-08 
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Jag hade kommit fram till att kaminens grundform skulle vara avsmalnande neråt vilket 
ger en elegant känsla och en rörelse i utformningen (se figur s). Detta är den sista bilden på 
kaminen som jag kan visa på grund av sekretess. Jag kan inte heller gå in mer på kaminens 
detaljer eller utformning än bilden ovan (figur s). Efter att ha diskuterat formen med den 
avsmalnande kaminen med Nibe så kom vi fram till att den bästa chansen för kaminen 
att klara sig på marknaden efter lansering är att ha kaminen i en rak grundform. Där 
topplattan och bottenplattan är av samma form och mått.

6.5.2 Glaset/luckan
Med en kamin är det värmen och elden man vill komma åt. Att kunna se elden blir då 
viktigt. Skulle kaminen vara helt opak så framgår det inte att det finns eld inne i kaminen. 
Att se elden är inte bara för det estetiskt visuella utan även för att enkelt kunna se när det 
behövs fyllas på  mer ved.
Ju större transparent område, desto mer insyn blir det till elden. Därför bör glaset och 
luckan vara så stora som möjligt.
Jag har bestämt att luckan skulle sitta centrerat fram på kaminen. Luckan måste vara 
omgiven av en ram så att den går att öppna, stänga och hålla tätt från luft, sot, eld etc.

Genom att ha ett stort fönster fram på kaminen så medger det god insyn till elden. Men 
bara om man står i en viss radie framför kaminen. Står du på sidan av kaminen så ser du 
inte elden alls. För att kunna se elden från sidan så måste man göra rum för en glasruta där 
med, sidoglas. Sidoglasets yta kommer vara mer begränsad då baksidan av kaminen och 
en den al den bakre delen av sidan kommer att innehålla mekanik för att få kaminen att 
fungera så bra som möjligt.

Utformningen av luckan ska vara integrerad med kaminen.
Luckans långsidor kommer därför att följa kaminens form och delningslinje. Detta 
genom att luckan har samma vinkel på sidorna som yttersidorna på kaminen då kaminens 
grundform är vinklad. Dock ändras inte principen då jag sedan ändrade grundformen. 
Glaset/luckan ska fortfarande följa kaminens sidoform och delningslinje som jag placerar 
fram på kaminens sidor.

För att få in ytterligare ett element i luckan/glaset utöver själva formen så kan glaset vara 
fasetterat. Det finns många olika sätt att fasettera men gemensamt har de alla att det är 
en slipning av glaset som bryter ljuset. Kan liknas vid en prisma. Denna fasettering på 
kaminen bör hållas lågmäld och relativt liten för att inte ta för mycket uppmärksamhet 
från varken elden eller kaminen. Tanken är att fasetteringen ska ligga längst ner på glaset.
Genom att tillföra denna detalj höjs den ombonade känslan ett snäpp. 
Fasetteringen har dock en risk att inte följa med i produktionen hela vägen då företaget 
jämför priset med hur relevant detaljen är, och gör en utvärdering av vad de anser är det 
bästa alternativet.

fig. s
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6.5.3 Handtagen
För att kunna öppna kaminens lucka krävs ett handtag. På många kaminen verkar det som 
att tillverkarna placerat ett handtag på kaminen där de tycker att det borde vara, och inte 
tänka i banorna att handtaget ska vara en del av kaminens helhet. Inte bara dit placerat.
Det finns de handtag som sitter på sidan av luckan. Det finns de handtag som är 
integrerade undertill på kaminen. Det finns de handtag som sitter framtill på luckan. Det 
finns många olika placeringar och utseenden. Det gäller även att tänka på att handtagen 
blir varma då man eldar i kaminen. Varma handtag är ett skäl till att Nibe skickar med sina 
kunder en värmehandske.
Vissa handtag är löstagbara. Detta löser värmeproblemet då handtaget ej sitter ihop med 
kaminen då kaminen används och användaren sätter in handtaget för att öppna och stänga 
luckan. Med ett löstagbart handtag riskerar man dock att slarva bort handtaget.

Till kaminen som jag designar under detta examensarbete har jag valt att använda mig av 
handtag som är integrerade med kaminen. Detta ger ett intryck av att även handtagen är 
omsorgsfullt utarbetade tillsammans med resten av kaminens design.
Jag har även valt att lägga handtagen under kaminens lucka då det här under erbjuds 
möjlighet till ett hålrum under och bakom handtagen. Luftrummet är viktigt eftersom 
luften hjälper till att kyla av handtagen. Ju mer luft det finns runt handtagen desto svalare 
blir de.
Det mest ideala förhållandet för ett kaminhandtag är att ha handtaget placerat i mitten 
på sidan av luckan, där själva kroken och låsningsmekanismen befinner sig. Kraften som 
användaren tillför handtaget då kaminen ska öppnas och stängas blir direkt då handtaget 
befinner sig på samma plats som mekaniken till låsningen.
Att placera handtaget i nederkant, så som jag har valt, medför att en axel måste tillföras 
upp till låsningsmekanismen. Detta betyder att den kraft användaren tillför handtaget 
vid öppnandet och stängandet minskar på vägen upp genom förlängningsaxeln. Det går 
fortfarande att öppna och stänga bra, även att hålla tätt från luft, rök etc. Men det blir ej 
den optimala placeringen för handtaget.

Det finns även olika material som handtagen skulle kunna vara tillverkade i för att de ska 
kunna hålla sig svala under eldning. Dessa material ska ej leda värme. Viktigt är även att 
tänka på att handtagets material ska passa ihop med kaminens material och utformning.

Angående värme så skulle man kunna se på befintliga lösningar av ting som blir varma men 
har ett handtag som användaren kan hålla i.
Stekpannan och kastrullens tvåpunktssvetsning är ett bra exempel på en befintlig lösning 
som fungerar. Genom att deras handtag bara är sammansvetsade med kärlet på två punkter 
så har de en liten men stark kontaktyta. Värmen kan alltså bara transporteras genom dessa 
mindre kontaktpunkter.

6.5.4 Foten
På de kaminer som jag sett under detta projekt så är alla avkapade vid golvet.
Designat eller slump, vem vet? 
Som designer bör man tänka på alla möjliga sidor produkten har som man som designer 
ska designa. Detta gäller så väl framsida som baksida, topp som botten.
I detta avsnitt ska jag redogöra för mina tankar kring kaminens fot.
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Jag undersökte vad fotens form kunde ge för olika intryck med skillnader i bredd och form.
En fot som är mindre än basens form höjer kaminen och kaminen känns lättare, se övre 
raden i figur t. Dock måste jag påpeka att när fotens egen bas är större än sin topp yta så ger 
detta ett tungt och instabilt intryck till kaminen. (se bild 2 i figur t).
Utformar man foten så att foten går utanför kaminen, se nedre raden i figur t, så får 
kaminen och foten ett stadigt uttryck tillsammans. Fotens utformning ger intrycket av att 
vara tung och hålla kaminen på plats. 

Efter övervägande och diskussion om vad som passar kaminen, Nibe och funktion bäst 
kom vi fram till att vi lägger in en skuggkant nertill. Med skuggkant menas att den nedersta 
kanten på kaminen höjs ett par millimeter från golvet genom ett stöd som fästs längre 
in under kaminen och som kaminen står på. Denna skuggkant lättar upp intrycket av 
kaminen och kaminen uppfattas även som svävande.
Skuggkanten medger även möjlighet att sticka under en glasplatta, eller liknande, en bit 
under kaminen vilken verkar som gnistskydd för golvet.

6.6 Reflektioner kring de ändrade planerna
Som designer i samarbete med ett företag har man förpliktelser gentemot sig själv och 
företaget. Som designer bör man designa produkter som man som designer kan stå för 
och företaget bör man möta upp i produktens utformning då företaget är köparna av 
designerns tjänster.
Ändringen i grundformen hos kaminen från att vara vinklad till rak, kom sig genom en 
diskussion angående marknaden, risktaganden etc.
Vad de marknadsansvariga på Nibe har tyckts sig se är att folk tenderar att köpa kaminer 
som inte sticker ut från mängden allt för mycket. De har erfarenhet av att ha visat 
kaminer förut som har fått mycket positiv uppmärksamhet men sedan när kaminerna 
står i butikerna för att säljas så köper kunderna ändå de mer lågmälda kaminerna som jag 
förmodar känns som ett tryggt alternativ för kunden.

6.7 Material och förslag
Materialet på kaminer kan variera. Det används plåt och gjutjärn som grund. Sedan kan 
man klä kaminens skal ytterligare med material som täljsten, kakel, borstad aluminium 
m.m.
Detta medger att en brännkammare kan ha många olika utseenden och material. Vilket i 
sin tur gör att kunden kan anpassa sin kamin till sin egen bostad och smak. 
Det material som jag vill använda mig av till originalmodellen är matt svart plåt som skal. 

fig. t
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Som detalj vill jag använda svartbehandlat aluminium. Den svarta färgen på detaljen ska 
vara blank och lite oljig i ytan, skimra så som bensin. (Vad detaljen är för någon detalj och 
vad detaljen äger för funktion kan ej nämnas i uppsatsen på grund av sekretess.)
Båda materialen är svarta vilket ger ett sammanhållet uttryck. Medan den blanka ytan ger 
en kontrast till den matta, vilket tillför en spänning och dynamik till kaminen.

7. RESULTAT

Som tidigare nämnt i uppsatsen så kan jag inte av sekretess skäl visa mitt slutgiltiga resultat 
i denna uppsats. Däremot kan jag diskutera kring vad jag kommit fram till i processen och 
göra en övergripande beskrivning.
För att se om slutresultatet blev som syftet beskrev i början av uppsatsen så bör resultatet 
jämföras med syftet. Dock kan jag inte visa kaminen som innan nämnt men efter syftet 
följer en text där jag diskuterar resultatet.

Syftet:
Contura är ett befintligt varumärke i olika serier. Syftet är att med detta arbete utöka Contura 
med 900-series.
Kaminerna ska påminna om Contura med dess enkla, rena och feminina15 formspråk men 
tillföra något nytt i utförandet för att få varumärket att ta ett kliv framåt på marknaden, 
Främst ska 900 series ses som en familjemedlem till Contura 500 series. Det nya kan vara allt 
från nya material till nya detaljer. 

Om kaminen som designats fram i detta examensarbete kommer att bli Nibes nya 900-
serie kan inte sägas just i denna stund som uppsatsen ges ut. Men kaminen är ett förslag till 
att kunna bli Conturas nya 900-serie.
Kaminen som designats i detta examensarbete har Conturas formspråk med de enkla och 
rena linjerna och formerna. Kaminen har även tagit ett steg bort från det mer raka och stela 
utseendet till ett mer rundat och mjukt formspråk vilket var ett av målen med kaminens 
utformning grundat på tankar av intrycket efter ett studiebesök på Spismiljö i Helsingborg 
och efterforskningar av andra kaminer på marknaden. Dessa tankar om att kaminens 
utseende förankrades sedan i ITKn16 och funktionsanalysen.
Den slutgiltiga kaminen skiljer sig från andra kaminer på marknaden genom nya detaljer 
som ingen annan kamin på marknaden, vad jag har kunnat se, äger.
Av denna återkoppling till syftet så stämmer slutresultatet överens med det syftet tar upp.

Kaminen erbjuder variation genom att den har olika placeringsmöjligheter i rummet. 
Utformningen medger anslutning till både vägg och tak. Kaminens design medger även 
möjligheten att kunna stå fristående i ett rum. Variation erbjuder kaminen i form av att 
konsumenten själv kan välja vilka material, ur det sortiment som Nibe har, som kaminen 
ska vara byggd av. Alla dessa variationer erbjuder en mer personlig och individuellt 
anpassad kamin som var en av de punkter som jag tagit fasta på under researchen (se kapitel 
5.1.1.1 och 5.1.1.2).
Insynen till elden i kaminen är god då kaminen har ett stort frontglas i luckan och stora 
sidoglas på var sin sida av kaminen. Att ha god insyn till elden är en viktig del av hela 
kaminens upplevelse viket tas upp mer ingående i kapitel 5.2.

I frågeställningarna ställde jag frågan ”vad är kvinnligt-/feminint formspråk?”
Researchen på denna fråga resulterade i att mina tankar om att använda orden kvinnligt-/
feminint formspråk ändrades. Innan jag började med researchen hade jag en tes om vad 
kvinnligt-/feminint formspråk var för något.
15  Se kapitel 5.3
16  Se kapitel 6.1
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Tes:
Feminint formspråk är böljande, runda och organiska former. Färgerna är ofta ljusa och ligger 
på den högra halvan av färgcirkeln. Från gult till lila, med tyngdpunkten på den röda delen 
av färgcirkeln

Resultatet av researchen styrkte min tes men fick mig att ändra uppfattning om 
användandet av orden kvinnligt-/feminint formspråk. Att använda feminint formspråk 
som designer medger ett fortsatt användande av de stereotyper som vi idag har i 
västvärlden om vad manligt och kvinnligt är för något. Genom ett fortsatt användande av 
stereotyper främjar man inte jämställdheten utan fortsätter att införliva skillnader mellan 
könen. Att man som designer istället använder sig av unisex tänkande och att tänka på 
användandet och att alla , oavsett kön, ska kunna använda produkten, så främjas istället 
jämställdheten.

Frågeställningarna om vad för upplevelse man vill ha när man skaffar en kamin och 
varför vi människor vill ha elden kvar i våra hem anser jag , efter min research (se kapitel 
5.3), bero på att elden alltid funnits bredvid människans sida. Och en stor revolution för 
mänskligheten var att kunna kontrollera elden då människan kunnat värma sig och sin 
mat. I västvärlden har vi sedan en tid tillbaka kunnat alstra ström och dra elledningar in 
till våra bostäder för att få in värme och ljus. Funktionen för den levande elden direkt inne 
i bostäderna har bytts från att förr skapa värme och ljus till att idag, i de flesta fall, enbart 
vara en estetisk detalj i bostäderna.
Därför bör kaminer designas på så sätt att de passar i bostädernas olika inredningar och 
planlösningar.

Bostäder ser olika ut beroende på husets planlösningar och personerna boende i bostaden. 
Som innan nämnt bör designers i sina produkter, i detta fall kaminer, erbjuda variationer av 
produkten för att få en så individuellt anpassad produkt som möjligt. Jag nämnde innan att 
kaminen har olika anslutnings- och placeringsmöjligheter.
Det ska även finnas variation i produktutbud. Då jag var på studiebesök på spismiljö i 
Helsingborg och även gjort research på befintliga kaminer på marknaden så är intrycket att 
de flesta, om inte alla, kaminer är raka och stela i sin utformning.
Frågeställningarna som kom ut av studiebesöket och researchen på befintliga kaminer på 
marknaden var hur jag kan göra en nytänkande kamin som inte är lika stel i utformningen 
som de befintliga kaminerna och om min kamin skulle bli en i mängden. Jag ställde även 
frågan om vad det är för mening med att göra en kamin som ser ut som ”alla andra”.
I kapitel 6.7 beskrivs en vändning i kaminens utformning där jag hade tagit fram en kamin 
med ett konat utseende för att sedan i samtal med Nibe ändra den konade formen till 
en rak form. Genom denna ändring drogs kaminens utseende några steg tillbaka till ett 
mer stelt och statiskt utseende. För att få kaminen att inte kännas allt för stel då den nya 
grundformen blev statisk fick delningslinjernas utformning större betydelse. Även varje 
liten linje och materialmöte på kaminen kräver en större utarbetning för att kaminen ska 
kunna kännas mer mjuk, varm och omhändertagande.
En konad kamin kan vara estetisk att se på men på marknaden finns ”inga” kaminer 
med sådant utseende. Detta medför ett stort risktagande att producera kaminer med 
ett annorlunda utseende och sedan inte få de sålda. Raka kaminer är det som finns på 
markanden och det som säljer bra. Kaminer är en stor och relativt dyr detalj att inhandla 
och köparen vill då oftast välja en kamin som köparen inte kommer att tröttna på den 
närmsta tiden och vill även ha en kamin som kommer att passa de flesta trenderna som 
kommer och går under de år som kaminen kommer att stå i köparens bostad.
Det är alltså svårt att inte göra en kamin som inte är ” en i mängden” om man vill 
producera ”säkra kort” till marknaden.
Där emot bör designers tillföra detaljer och tankesätt som inte innan finns på produkten 
för att föra utvecklingen framåt.
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8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION, 
SLUTSATS

Designmetoderna som jag använt mig av fungerade bra i den mening att föra min 
arbetsprocess framåt. Den metod som jag hade kunnat klara mig utan är metoden; 
Questions. En orsak till att jag inte fick ut så mycket av just denna metod är att jag nog gick 
väldigt snabbt förbi den. Vad jag märkt ganska starkt i detta examensarbete är skillnaden 
mellan min skolas (designprogrammet, Högskolan i Kalmar) och företagets (Nibes) 
syn på arbetsprocessen. Skolan måste ha material att betygsätta och då är redovisning 
av arbetsprocessen viktig. Denna del av arbetet tar ett tag att göra. Företaget å andra 
sidan behöver inte se arbetsprocessen på samma sätt och är mer idé och resultatinriktat. 
Designmetoderna hjälper designern att ta sig framåt under arbetets gång och är inte alltid 
ett måste. Det jag tar med mig av denna erfarenhet är att jobba mer med att komma igång 
med idéerna ännu tidigare och att ta hjälp av designmetoder vid behov.

 Jag känner även att det hade varit intressant att ha haft mer tid till efterforskningar av 
användandet och köparens tankar av valet av kaminen.

Om jag hade fått göra en fingerad undersökning på användarstudier och 
marknadsundersökning så hade önskeresultatet sett ut på följande sätt.
”Jag har kunnat konstatera att mina användarstudier resulterat i:

noga beskrivande av kaminens användande- 
hur användarnas kroppshållning ser ut vid användandet av kaminen- 
vart vedträden förvaras och vilken mängd trä som används- 

”Jag har kunnat konstatera att min marknadsundersökning:
noga beskriver efterfrågan- 
redogör skillnader/likheter i efterfrågan i olika länder- 

Uppsatsen hade varit mer spännande om det ej fanns en sekretess, då jag hade kunnat gå in 
mer på detaljnivåer och även visat det slutgiltiga resultatet som jag kommit fram till och 
hur det har tillämpats på kaminens design.

Ett ögonöppnande ögonblick för mig under examensarbetets gång har varit researchen 
om kvinnligt-/feminint formspråk. Att man främst som designer/formgivare bör se 
produkter med andra ögon som inte är styrda av stereotyper. Dock är det svårt att sudda 
bort ingrodda stereotyper ur minnet, men vi är alla ”tvungna” att försöka för att bidra till 
ett mer jämställt samhälle.
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BILAGA 1

ENKÄTUNDERSÖKNING

Which 3 stoves do you sell most of?1. 
  Comment Text

 1. Contura 500,Lotus liva, Keddy Carisma
 2. CONTURA 560 T, 520 T, HANDÖL 10 T.
 3. Contura 500, Contura 450T, Handöl 30
 4. Contura , Handøl
 5. Nibe, NunnaUuni, Drooff, Storch (producers)
 6. contura, jötul, handöl
 7. Contura 500 serien, Jötul gjutjärn,kassetter
 8. Contura 500-serien, Contura 600-serien, 

Handöl 10
 9. Contura,Handöl,
 10. Nibe,Jötul,Scanspis
 11. CONTURA

2. Which materials are most asked for?
Sheet metal  9
Stone   7
Tile   1
Cast iron   7 
Stainless steel  2
Other (please specify) 1 Soapstone, sandstone

3. Which colors are most asked for?
Black   8
Grey   11
Stainless steel  0
White   0
Other (please specify) 0

4. Are most of the customers choosing woodboxes?
Yes   1
No   10
50-50   3
Other (please specify) 1 cane

5. Where do most of the stoves connect in there new homes?
Wall   4
Ceiling   10

Fråga 1 visar 11 svarande och vad de svarat står till höger i tabellen.
I fråga 2 -5 redogör siffrorna till höger fördelningen av hur många svarande som svarat 
på de olika svarsalternativen. De har kunnat svara på fler än 1 alternativ per fråga. 
(enkätundersökningen hade 14 svarande totalt)



1

Bilaga 2

a)

b)

c)

d)


