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Världen blir allt mindre och fler människors levnadsstandard runt om i välden blir allt mer påtaglig. 
Samtidigt lever vi i västvärlden i ett samhälle som strävar efter att bli individualistiskt. Vi i väst har 
aldrig tidigare varit så medvetna, kritiska och utbildade som nu, vilket även borde betyda en ökad 
sympati för våra medmänniskor. Men forskare säger annat. Våra handlingar bygger allt mer på vad 
som kommer att se bra ut i våra CV. 
 Detta projekt försöker gestalta människans behov av medmänniskor och hennes behov av att 
känna sig behövd. 
 Projektet producerade en artefakt i form av en golvlampa som ska förmedla projektets budskap. 
 Projektet skiljer sig något från en konventionell designprocess då budskapet och berättelsen är 
beställaren. Processen bygger på ett förhållningssätt som har kommit att kallas konceptdesign.

Ledord: Individualism, altruism, beroende, solidaritet, konceptdesign. 

As the world becomes a smaller place and the standard of living of many people around the world 
becomes more noticeable, we in the Western World are living in a society that strives towards 
individualism. We have never before been as aware, critical and educated as we are at present, which 
should lead to an increased sympathy for our fellow beings. But scientists say differently. Our actions 
today are increasingly based on what looks good in a CV. 
 This project attempts to give shape to the message of the human being’s need for her fellow beings 
as well as her need for the sense that she is necessary.
 The project produced an artefact in shape of a floor lamp which will convey the message of the 
project. 
 The project differentiates somewhat from a conventional designing process in that its message and 
story are the ones ordering the project beställaren hittade jag inte. The process is based on a line of 
approach that is called concept design. 

Keywords: Individualism, altruism, dependence, solidarity, concept design.
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1 BAKGRUND

1.1 Problemområde
1.1.1 Ett individuellt tänkande i ett kollektivt samhälle. 
Det svenska samhället börjar glida allt mer mot ett egoistiskt tänkande där 
individen sätts före det kollektiva. Den individuella självständigheten och friheten 
tycks premieras framför beroende av andra människor. Hur kommer det sig? I 
boken En stuga på sjätte våningen skriver Åke Daun om svensken som strävar efter 
oberoende men samtidigt är beroende av kollektivt stöd för sina åsikter. "De vill 
slippa stå ensamma i en grupp, där de övriga tycker annorlunda".1
 Daun ser vårt samhällssystem som orsaken till den ökade individualismen, 
där välfärdsorganisationen föder upp individer, befriade från beroendet av andra. 
Samtidigt finns det en starkt inarbetad kollektiv tradition som gärna framhålls i 
folkrörelser och föreningsliv. 
 Har vi bildligt talat satt oss själva i en båt på väg ner för vattenfallet? Hos de 
i detta samhället uppfostrade skapas en illusion av oberoende, vilket utelämnat 
en positiv inställning till begreppet bundenhet. En paradoxal situation har 
uppstått där vi uppfostras till oberoende individer samtidigt som samhället 
bygger på en kollektiv organisation i form av fackförbund, äldrevård, utbildning 
och vård som befriar oss från direkt ansvarstagande. Vi strävar efter individuell 
självförverkligande, samtidigt som vi gör allt för att inte stå som ensamma röster i 
diskurser. Karl-Olov Arntsberg skriver om familjen som uppfostrar barnen enbart 
som självständiga individer.2 Utbildning av kompetenser är samhällets uppgift. 
Åter igen ser vi de paradoxala, då samhället är något kollektivt.

 
1.1.2 I vår strävan glömmer vi de andra
Vad är då resultatet av denna illusion? Om man ser på dagens ungdomar är 
självförverkligande det primära målet. Det egentliga samhällsengagemanget tas 
oftast på allvar då det gagnar dem själva. I media målas det upp en mörk bild 
av de unga, 80-talisterna. I Svenska dagbladet skriver ekonomie doktorn 
Anders Perment att 80-talisterna handlar utifrån vad som kommer se bra 
ut i deras CV.3 Samtidigt har svensken aldrig varit så samhällskritisk, 
miljömedveten eller utbildad som idag. Man kan i sin tur tycka 
att det skulle finnas utrymme för medmänskliga handlingar 
oberoende ambitioner som gynnar ens CV. I strävan efter sitt 
självförverkligande har svensken glömt bort sitt beroende, eller 
ännu värre, förnekat sitt beroende av medmänniskor. 
 I Dagens Nyheter intervjuas Jenny Tunedal i och med att 
hon snart skulle släppa en bok.⁴ Boken handlar bland annat 
om betraktelser om ensamhet. I intervjun säger hon att det 
finns något djupt sorgligt i satsa-på-dig-själv-vågen. 

Det är bedrövligt att begreppet solidaritet numera betraktas 

som så mossigt och corny. Egoism och självupptagenhet 

premieras, och det anses fult att vara beroende av andra. I 

stället för ”frihet och självständighet” borde vi kanske säga 

”ensamhet och ödslighet”

______________________

1 Daun, Åke, 2005, s.121

2 Arntsberg, Karl-Olov, 2005, s.66 

3 Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 28 januari 2008. 

4 Intervjun publicerades i Dagens Nyheter den 28 december 2007.



12 

1.2 Avgränsning 
Projektet avgränsas främst till Sverige då undersökningar i första hand bedrivits ur 
ett svenskt perspektiv. Detta projekt kan med hög sannolikhet även vara till nytta 
i andra länder, men då måste eventuella revideringar ske med hänsyn till bland 
annat de aktuella ländernas kulturer, traditioner och så vidare. 
 Projektet avser att sätta budskapet och berättelsen i fokus, där själva produkten 
får bli det sekundära. Beställaren och uppdragsgivaren är uteslutande budskapet 
och berättelsen ur ett kritiskt förhållningssätt. Detta med hänvisning till 
förklaringarna av konceptdesign skrivet av Cilla Robach i essän Rapport från 
nuläget och Anders Emilsson i essän Design = förändring.5
 Budskapet är att vi människor behöver varandra och att beroende inte är något 
fult utan en mänsklig egenskap. 
 Eventuell produkt avser inte att gå djupare in på materialanalyser eftersom den 
inte har med en användares föreställning av kända objekt att göra. Artefakten 
kommer att så långt som möjligt att handskas asketiskt med former och material 
som inte är i relation till budskapet. 

1.2.1 Målgrupp
Målgruppen är människorna som glömt värdet i att behöva någon, liksom värdet i 
att låta någon annan vara behövd.  

1.3 Frågeställning
Hur kan jag som formgivare göra en möbel som förmedlar ett budskap?

1.4 Mål och syfte
Målet är en modell av en möbel. Syftet är att gestalta möbeln så att den ger 
en tillfredställande förståelse av budskapet. Målet är även att uppmärksamma 
budskapet/berättelsen genom att uppmuntra till diskussion, vilket syftar till att 
budskapet inpräntas, om en flyktigt, i mottagarens huvud. Det i sin tur kan 
innebära att mottagaren sprider berättelsen vidare. 

1.4.1 Nyttan av projektet
Projektets produkt avser att utbilda om den rådande situationen och att kunna 
agera som utgångspunkt för diskussion och vidareutveckling i andra projekt. 

______________________

5 Red. Robach, Cilla, 2005, s.7, 25
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2 METODOLOGI

2.1 Teoretisk ram
Projektet kommer att söka merparten av informationen bland det dokumenterade 
så som text och bild. En stor informationskälla kommer även vara mina 
medmänniskor, genom diskussioner kring projektets (eventuella) produkter. 
Orienteringskunskapandet uppstår enligt Bengt Molanders Kunskap i handling där 
diskussionen mellan medmänniskor är en självklar del i projekt som handlar om 
människor.⁶  Projektet kommer ständigt formas av nya kunskaper.
 I ett designprojekt med intentionen att skapa en mer önskvärd situation 
(enligt konventionella manér) är det framförallt viktigt att förhålla sig kritiskt.⁷ 
Detta projekt har en betydande grund i den textuella rapporten samtidigt som 
den gestaltande delen är ett komplement för förståelse. Den gestaltande delen 
finns där, men behöver inte figurera som det primära, och kan om processen vill, 
anses som överflödig. Därmed förenas de två delarna(textuella och gestaltande) i 
konceptdesign Det konceptuella förhållningssättet och är därmed så väl projektets 
primära förhållningssätt och som dess teoretiska ram. 

Konceptdesign är inte ett uttryck. Det är ett förhållningssätt. Ett kritiskt 

förhållningssätt. En design som ifrågasätter. Som identifierar och undersöker 

problem. Som ställer frågor. Komplicerade frågor. 

… Problem identifieras men lösning erbjuds sällan. Istället leder ofta en analys av ett 

konceptuellt designföremål till en rundgång, där man ständigt kommer tillbaka till den 

ursprungliga frågeställningen. Kanske har man då blivit något klokare i det att man 

tvingats inse att det inte finns några enkla lösningar på komplexa problem. Kanske har 

man bara blivit irriterad.

Skriver Cilla Robach om konceptdesign "Rapport från nuläget” i boken 
Konceptdesign.⁸

Den kritiska designens syfte är inte att ta fram objekt som ska massproduceras och 

säljas. Istället vill man låta projekten stimulera till debatt mellan designer, allmänhet 

och industri.

Påpekar Anders Emilsson om konceptdesign "Design = förändring" i boken 
Konceptdesign.⁹

2.2 Praktiskt genomförande
Projektet kommer att söka information genom det dokumenterade så som 
litteratur och internet. Även diskussion med personer i min omgivning är viktigt.  
 Det kommer att ske en gestaltning av projektet. Detta i form av prototyper som 
är byggda för att locka till ett större intresse hos åhöraren. 

______________________

6 Molander, Bengt, 1993, s.172

7  Svids föklaring av design.

8 Cilla Robach, Intendent vid Nationalmuseum.

9  Anders Emilson, Konstvetare och frilansjournalist.
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3 RESULTAT

3.1 Argument för designlösning
3.1.1 Därför är kulramen viktig
En produkt utgör inte enbart industriellt framtagna fysiska ting utan även service 
som bland annat event, utredningar och resor. Har vi accepterat den sortens 
produkter får vi även acceptera produkter som inte är menade att enbart ha en 
ekonomisk vinning. Produkter som antitobakskampanjer och samhällsnyttiga 
projekt är exempel på det. Samtidigt finns det även produkter av mänsklig 
framställningsprocess som fortfarande har svårt att få en acceptans.  
 Efter varje konst-, arkitektur- eller designperiod kommer en motreaktion och 
en utveckling. Under 90-talet började en ny form av produkter träda fram. Vissa 
formgivare började kritiskt ifrågasätta rådande situationer. Likt Memphisgruppen 
funderade dessa formgivare kring designbegreppet med en politisk underton.10 
Den ifrågasättande design som uppkom i Sverige på 1990-talet var en 
motreaktion mot dem som hade makten över smaken i Sverige. Vidare började 
även andra samhällsfrågor tas upp med hjälp av design. Nationalmuseet kallar 
denna design för ”konceptdesign” samtidigt som det egentligen mer rör sig om 
ett förhållningssätt. Precis som konceptkonst har konceptdesign budskapet och 
berättelsen som det centrala. Det som skiljer är att konceptdesign söker uttrycka 

sig genom en produkt på samma sätt som 
övrig design. Man utgår alltså från att 
identifiera en mindre önskvärd situation 
och förändra den till en mer önskvärd 
situation. Skillnaden mellan övriga design 
och konceptdesign är att konceptdesign 
inte strävar efter att bli massproducerad 
om ens efter att bli realiserad, mer än på 
pappret. Om det skulle gå så långt att 
konceptet realiseras är det enbart som ett 
komplement till förståelse av konceptet. 

Vissa tankar måste få ta en kroppslig 

gestalt.11

Det finns liknelser som är goda exempel. 
Kulramen är ett sådant exempel. De är 
gjorda för att underlätta ett förstående 
och reflektion av matematik. En annan 
liknelse i designvärlden är eventdesign. 
Man skulle kunna likna produkten av ett 

projekt med konceptuellt förhållningssätt med en eventdesignad produkt, där 
själva upplevelsen mellan budskapet och människan har störst betydelse.
 Det finns många sätt att förmedla ett budskap på, eller snarare många sätt att 
sända på. Alla sätt lyckas inte få en mottagare. En viktig faktor för att budskapet 
ska få en mottagare är att budskapet är i samspel med sammanhanget och 
mottagarens referenser. 
 Detta projekt vill genom en artefakt förmedla budskapet att vi människor 
behöver varandra. Inte bara vårt beroende av andra utan även vårt behov att känna 
oss behövda samtidigt som andra är beroende av oss. 

______________________

10  Vihma, 2005, s.174

11   Molander, 1996, s.10

För att utbilda barn sätts ofta artefakter 

och bilder in i berättelser för att barnen 

lättare ska förstå. Till exempel används 

äpplen istället för siffror för att barnen 

lättare refererar till ting.  
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3.1.2 Beroende är fult 
Ordet beroende klingar förhållandevis negativt i våra öron idag. Ingen vill vara 
beroende av den andre. Vi undviker helst att låna pengar, även om det bara är 
några kronor. Inte heller vill vi låna socker från grannen. Att stå i skuld till någon 
är något väldigt jobbigt för oss. Klarar vi oss bäst själva, oberoende och fria? Fria i 
den bemärkelsen fria från ansvar.12 
 Att ge någon annan ett förtroende och ansvar som bygger på att släppa en 
annan människa in på livet, är det också ett slags beroende? Är vi beroende av 
människor som gjort sitt i yrkeslivet, eller är de överflödiga? Vill man känna 
sig behövd? Är det inte ett ömhetsbevis att låta sin partner få veta att denne är 
behövd? Är det inte av respekt och hyllning till människan som vi delar med oss 
av ansvar och hjälp till människor som vi inte känner? 
 Fredrik Lindström, beskriver människan som ett flockdjur i boken Världens 
dåligaste språk.13 Han skriver att vi drivs av vår vilja att överleva och fortplanta oss. 
Dessa drivkrafter är grunden till allt vi gör. En människa som är för mycket ensam 
blir oftast deprimerad eftersom vi dras till varandra av vår biologiska drivkraft. 
I och med vår vilja att överleva och fortplanta oss ser människor en biologisk 
fördel i att söka sig till andra. Det är i egenskap av samarbetande flockdjur som 
människan varit tvungen att utveckla en snabbare kommunikation. Människornas 
tal, som verktyg, binder dem samman på olika sätt. Vi är beroende av att våra 
medmänniskor talar samma språk som oss, vilket underlättar våra liv. Vi är 
beroende av kommunikationen och informationen från andra människor så att vi 

______________________

12  Daun, 2005, s.121

13  Lindström, 2000, s. 25

Fri som en fågel tillsammans i flock.
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inte hamnar utanför det samhälle vi skapat. 
 Samtidigt som talet skapats för att kunna behandla människans 
komplexa förhållande till det liv hon lever medföljer vissa komplikationer. 
Missuppfattningar, konflikter och till och med krig har uppstått av talets bristande 
förmåga att täcka allt vad människan vill uttrycka. (Och att uttrycka sig är viktigt 
för människan.)
 Jag tror att viljan att uttrycka oss hör samman med den allra innersta 
kärnan hos oss, själen om man så vill. Får vi inte rum att utrycka oss eller blir 
missuppfattade känner vi oss utanför och framförallt frustrerade. Detta kan i vissa 
fall leda till tragiska händelser. Till exempel hör vi att psykisk ohälsa ökar bland 
unga. I media ser vi hur ungdomar använder grovt våld, till och med döda, för att 
de inte fått utrymme att utrycka sig själva och blivit respekterade för vad de vill 
uttrycka. 

Ensamheten i att ha perspektiv och upplevelser som andra inte delar och därför få sin 

verklighet ogiltigförklarad.14

3.1.3 Vad kan design göra för att bidra till ett öppnare klimat?
Självfallet kan man tänka sig, i det byråkratiska Sverige, att vi startar kampanjer. 
Och det har det gjorts: ”Rör inte min kompis” var en kampanj på 80-talet mot 
främlingsfientlighet. Vi kan säkert rabbla upp flertalet sociala kampanjer.
 Med mitt examensarbete som utgångspunkt sökte jag liknande projekt. Projekt 
som handlade om solidaritet och medmänsklighet. Inom designvärlden har det 
gjorts förslag på hur vi ska bryta fördomar, stimulera jämställdhet och uppmana 

till större medmänsklighet. 
Det första projektets budskap går knappast att förneka. "Solidaritetsstolen" är 
gjord av Formgivaren Peter Andersson. Det är en stol som tillåter användaren 
att dela med sig av stolen. Detta projekt är lätt att ta till sig. Budskapet är tydligt 
eftersom symbolerna och formerna är tydliga och få. 

______________________

14  Tunedal, 2008 s. 43

En röd stol som ska förmedla solidaritet. 

Kan den vara blå?
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Duell är ett formgivet sittdon där det roterbara ryggstödet ställer krav på 
samarbete. Projektet är ur ett genusperspektiv där man vill gestalta en diskussion 
om jämställdhet. Upphovskvinnan heter Ulrika Hegårdh.15

______________________

15  Ulrika Hegårdh ritade denna möbel när hon gick magisterutbildning på HDK, Göteborg. Red. Jahnke, 2006, s. 8
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"Rädslan" av Tumult som gestaltar just rädslan för det okända är projekt om 
Rasism. Ytterdörr med många titthål.16

______________________

16  Tumult är ett Stockhomsbaserad designkontor.
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17  Urdrag ur en text skriven av Åke Daun för Tidningen om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, Tvärsnitt. artikeln heter: Sittandet och sambandet 

mellan anatomi och kroppsspråk.

18   Nationalencyclopedin om stolens historia

sella curulis hade en stor symboliskt 

värde för makt i det gamla Rom. Bilden 

av den har till och med präglats på 

mynt. 

3.2 Gestaltningsprocess
3.2.1 Hur kan man gestalta människans behov att vara behövd? 
Jag började föra mitt projekt genom det första spåret jag kom in på, nämligen 
folkkonst och allmoge. Det var något människan sysselsatte sig med innan de 
hade urbaniserat sig. Allmoge och folkkonst var en tradition att skapa själv vilket 
betyder att människan fick större utlopp för sin vilja att utrycka sig. På den tiden 
fanns heller inget äldrevård eller dagis. På den tiden tog man hand om varandra. 
Beroendet av varandra var mer påtagligt, vardagligt och inte alls fult. 
 Det fanns även en tråd i dagens samhälle som jag vill undersöka vidare, 
nämligen individualism och egoism. Dessa fenomen kan ses som en slags motsats 
till projektets eventuella artefakts budskap. Jag återkom till detta i projektets 
problemformulering.
 Samtidigt pågick ett skissande där tankar om medmänsklighet spelade som 
ledmotiv. Någonstans vid denna period av processen formades en djupare tanke. 
Hur kan man gestalta individualism? Vidare, hur kunde man då gestalta de 
handlingar som visar människans behov av varandra. Utifrån dessa två tankar 
kunde jag läsa ut att gestaltningen skulle delas in i tre symboler. En symbol för 
egoism, en för altruism och tillsammans symbolen för en medmänsklig handling. 
Mötet mellan egoismen och altruismen var avgörande för hela projektet. Det var 
detta möte som avgjorde ifall projektet skulle hålla. 
 Skisserna började allt mer visa en besatthet av att finna den bild som vi 
människor skulle förknippa med egoism. Men det simplaste är oftast det bästa. 
Och det bästa är inte alltid den lättaste vägen. 
 Symbolen för egoism och individualism blev stolen. Stolen som symbol för 
ickedemokratiska värden. Stolen som en metafor för individuellt avskiljande. 

3.2.2 Vad är en stol? 
Åke Daun skriver om människans behov av att sitta. Från början satt man på 
sådant man hittade så som stenar och stockar. Men våra förfäders idoga leverne 
ledde till att deras arbetsställningar gav upphov till en modifiering av sina 
sittverktyg. Detta skedde långt bak i tiden innan vi kan tala om några inbakade 
individualistiska och egoistiska symbolvärden, på den tiden då det primära var att 
jaga och att samla. 
 Stolen ska ha uppkommit ca 2500 – 1500 f.kr i Egypten. Under antiken och 
medeltiden var stolen främst avsedda som ämbetsstolar. Dessa stolar kunde vara av 
typen sella curulis, troner och hedersplatser.18
 Stolen som symbol är väldigt tacksam. Alla vet hur en stol ser ut. Det finns 
även stolar som är kända och stolar som anses finare än andra stolar. Handlar det 
idag mer om stolens yta än om vem som får sitta på den eller inte? Det finns en 
intressant historik bakom stolen och sittandet som är värt att undersöka. Och 
när man tänker efter så finns det många paralleller kvar, vilket betyder att stolen 
fortfarande kan vara laddad med värden. 

Att stolen traditionellt laddats med prestige visar sig dock däri att motsatsen 

gäller relationen stående sittande, t.ex. de äldre tiders ateljéfoton där mannen som 

familjeöverhuvud sitter medan hustrun står. Enligt samma princip föreskrev normen att 

en soldat reste sig när en officer gjorde entré. Och när professorn gjorde entré i äldre 

tiders seminarierum reste sig de församlade och satte sig inte igen förrän professorn 

intagit sin plats.17
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Arne Jacobsen formgav sjuanstolen och 

den finns i många variationer. Stolen 

premiärvisades på världsutställnignen i 

Helsingborg 1955. Många av Jacobsens 

möbler betingar ett högt värde på 

marknaden idag. 

3.2.3 Utnyttja värdena
I första skisserna använder jag mig av Arne Jacobsens ”Sjuanstolen” som symbol 
för egoism och individualism. Detta eftersom att jag ville ha de äldre värdena som 
Daun beskriver och även nya värden som ”bra smak” och exklusivitet. Samtidigt 
är ”Sjuanstolen” vida känd i Sverige där projektet har sin avgränsning. 
 Symbolen för altruism sökte jag hos allmogen och i folkkonsten. Jag har 
tidigare skrivit om vikten av att få uttrycka sig själv. Den så kallade allmogen 
är därmed en god kandidat till symbolen för den lilla människans röst.19 Även 
symbolen för altruism blev i form av en stol. Målad med kurbits. 
 För att gestalta den medmänskliga handlingen skulle de två stolarna sättas ihop 
på något vis. 
 Skisserna liknade mycket Petar Anderssons Solidaritetsstol. Skillnaden skulle 
ligga vid mötet mellan egoismen och altruismen. 
 Jag prövade att applicera ett vackert möte och ett brutalare. För att återgå till 
budskapet så blev jag osäker på hur mötet skulle se ut. Jag sökte flera diskussioner 
med mina medmänniskor vilket inte gjorde saken lättare. Efter varje diskussion 
antog artefakten nya former. 
 För att återgå till applicering av kurbitsmålning pendlade jag mellan både ett 
positivt och negativt beslut. Att måla eller icke måla blev en fokusering under 
diskussioner med handledare och vänner. Ingen hade egentligen fel. Diskussionen 
ingick i en slags fältstudie i hur människor uppfattade artefakten. Även mötet 
mellan de två stolarna blev ett diskussionsämne.

Kurbits förknippas vanligtvis med 

allmogemålningar. Glädjen att smycka 

och dekorera sin omgivning har alltid 

varit en basal egenskap hos människan.

______________________

19  Knutsson, 2006, s. 20
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3.2.4 Skenande former och symboler
Stolen var inte riktigt mogen att släppas fri. Det fanns för många symboler och 
former. Diskussionen kunde skena iväg åt ett håll jag inte kunde kontrollera. 
Jag fann för många läckande hål. Projektets artefakt var menat att vara trogen 
sitt budskap och sin frågeställning. Det var den inte längre. Den kunde nu spela 
roller i flera olika diskurser. Men jag ville kunna styra projektet. Därför väljer jag i 
nuläget att stoppa realisering av stolprojektet och enbart diskutera det. 

Modell av stolprojektet.
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3.2.5 Den återkommande problematiken
Det är just den återkommande problematiken som uppstår vid konfrontationen 
mellan brukare och artefakten som fick mig att stoppa stolprojektet. 
 Det är näst intill omöjligt att styra en användares tolkningar till fullo då 
brukaren aldrig har samma livserfarenheter som designern. Vore det inte en 
total tillfredställelse att vara den formgivare som visste allt om alla och därmed 
designade den fullfjädrade artefakten. 
 Men människohjärnan vill något annat. När vi inte hittar hammaren då en 
spik måste slås in tar vi första bästa som förefaller oss fungera som slåvänligt 
redskap. Denna gång kan det bli skiftnyckeln som får spela slagdon, även fast dess 
ursprungliga syfte var något annat. Människans omtolkning har hjälpt henne i 
hennes utveckling. Men i detta projekt uppträder det som ett hinder.
 Att designa ett ting som har som främsta mål att förmedla ett budskap ska 
hellre än helst enbart leda brukaren rakt på målet. Självfallet med undantag 
då designern vill att budskapet ska uppträda vid ett annat utvalt tillfälle. 
Men människan som evig omtolkare utifrån sina egna erfarenheter försvårar 
möjligheten till ett exakt eko av formgivarens budskap. Formgivaren blir därmed 
tvungen att lägga stor vikt på att applicera kända former och symboler likt ett 
alfabet där bokstäver sätts samman till ett ord. När då konfrontationen mellan 
artefakt och användare infaller, utan närvarande manual, kan formgivaren inget 
annat än att be en tyst bön om att brukaren talar samma språk som artefakten är 
skriven på. 
 Att få användaren att gå rakt på målet och budskapet kan tyckas vara ett 
lyckoslag. Därför måste formgivaren åtminstone sträva efter att diskussionen 
hamnar inom samma diskurs som budskapet är riktat mot. 
 Bra design är att välja bort istället för att ta med för mycket. Det kan låta 
konstigt och nästan odemokratiskt, men i detta fall ville jag inte ha för mycket 
informationsbrus som eventuellt skulle kunna störa användaren så att denne 
missar budskapet. Att välja bort istället för att ta med för mycket innebär att jag 
måste vara medveten om hur min eventuella artefakt ska vara utformad. 

3.2.6 Kanske borde stolen se ut så här? (skiss till vänster) 
Avsymbolisera stolens värden och gör den klasslös! Användaren måste stå upp 
samtidigt som artefakten har former inspirerade av ”Sjuanstolen”.  Stolprojektet 
tog sitt slut där, avvaktande för eventuell utveckling i framtiden.  
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3.2.7 Minsta nämnaren 
Parallellt med stolprojektet föddes ett annat. Den uppkom då jag sökte den 
minsta gemensamma nämnaren för budskapet. Projektet sökte sig tillbaka till 
den ursprungliga frågeställnigen för att finna svar. Behovet av att vara behövd 
och behovet att vara beroende skulle gestaltas till en handling. Resultatet av 
att åstadkomma något tillsammans ska bli något glädjefullt. Någonting plus 
någonting ska resultera i något bra. Så enkelt ska det vara. 
 Den minsta gemensamma nämnaren tror jag kan vara belöningen av 
samarbetet mellan människor. Det är mer positivt stimulerande att få någonting 
av en enkel handling som är lätt att nå, än att behöva sätta sig in i en komplicerad 
tidskrävande handling. Belöningen i detta fall skulle bli att en lampa tändes vilket 
är en väldigt tydlig signal i dubbel bemärkelse. Formen är allmänt känd, nämligen 
golvlampan. Foten, stången och lampskärmen. Det är inte heller svårt att i vår 
kultur förstå hur man tänder den. Själva ljuset kan liknas vid elden, föregångaren 
till glödlampan. Elden som vi samlas runt, likt den olympiska elden. Kampen för 
att uppnå ett mål. 
 Det är viljan att tända lampan och handlingen när vi tänder lampan som jag 
kan göra annorlunda.

Visualiserande av tanken i form av ett 

kopplingsschema. 

För att tända lamporna måste man 

koppla ihop dem. Lamporna kan 

ses som individer. Denna skiss 

refuserades efter diskussion med 

mina medmänniskor. Det visade sig att 

formelementen var för många, vilket 

ökade risken att budskapet skulle 

komma i skymundan.
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3.2.8 Lampan
Projektets skisser slutade vid en golvlampa där samarbetet premieras. Att försöka 
tända lampan ensam ska visa sig vara svårt, dock inte omöjligt. Människan har 
alltid konstruerat genvägar  förbi hinder. Användarens slutsats kommer att bli 
antingen att konstruera genvägen eller att förstå värdet att vara två för att tända 
lampan. 
 Projektet formades av samtalet mellan mig, Kalle Nuszkowski och Ulf Jevin.20 
Det blev många intressanta diskussioner där jag hela tiden var tvungen att försöka 
styra samtalet så att de skulle se det jag ville att de skulle se. Det var just alla de 
pejlingar och avvägningar som gjorde projektet till vad det blev. Fördelen med att 
samtala med dessa två personer vara att de var genuint intresserade av projektet 
samtidigt som att de ständigt var närvarande och tillgängliga. Dessa två personer 
blev avgörande verktyg. Det var i det samarbetet lampan fick tre knappar istället 
för två. Att enbart använda två knappar skulle innebära frågor kring människans 
längd, vilket inte var avsikten.
 Knapparna har fjädringsfunktion, vilket betyder att man är tvungen att hålla 
ned knappen för effekt. Samtliga knappar måste tryckas in samtidigt för att 
lampan ska tändas. Den tid lampan är tänd bestäms av ett tidrelä. Vid situationer 
som redovisning eller utställning bör tiden inte vara för lång eftersom det skulle 
minska intresse hos åskådarna. Anledningen till att lampan enbart är tänd en 
kortare tid beror på att den skall påminna symboliskt om lampans budskap. 

Lampan utgår från den kända formen 

och försöker ändra på den så lite som 

möjligt. Där det händer något avviker 

den kända formen.

______________________

20  Kalle Nuszkowski är verkstadsansvarig på teknik och design, Växjö Universitet. Ulf Jevin är medstudent till mig på designprogrammet. 
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Färgen på lampan är vit, som det tomma arket. Detta för att minimera 
distrahering. Den vita färgen är även anledningen till att lampan inte skall ha 
några större avvikelser från vår bild av en golvlampa. Det som är mest avvikande 
är de tre klotformer som sitter på lampstången med jämnt avstånd från varandra. 
Dessa är till för att tydligöra lampans tre lysknappar. Eftersom att denna artefakt 
främst är till för att fungera som ett underlag för reflektion och diskussion har jag 
inte gått in på övriga materialbeslut. 
 Lampan skulle med fördel kunna agera som diskussions-, argumentations-
och undervisningsunderlag för organisationer som arbetar för ett socialt hållbart 
samhälle. Men självfallet skulle det mest idealiska vara om vi alla hade tillgång till 
denna lampa. 

Modellen längst till höger kommer att 

byggas i verklig storlek. 
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Det är viktigt att vi (I projektets fall 

svenskar) kan relatera lampan till ett 

samanhang vi känner till, som här i en 

vanligt lägenhet. 
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För att få fram budskapet gäller det att 

skala av och skala av. Det gäller även 

när man svarvar. Här svarvar jag en 

utav de tre delarna där knapparna ska 

infogas i.
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I verkstaden byggs det för fullt medans 

modellen förväntansfullt ser på.

Föredelen med att bygga prototyper är 

att under byggprocessen finna lösningar 

eller problem man sällan skulle finna 

i tanken och den tvådimensionella 

skissen. Känslan för proportioner (från 

flera håll) går lättare att avgöras i 

verklig storlek.
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3.3 Slutsats
3.3.1 Undersökandet och samtalet
Hur kan jag som formgivare göra en möbel som förmedlar ett budskap? Så lät 
frågeställningen. Det innebär att jag undersökt processen i hur man ritar en 
möbel och genom denna förmedla ett budskap. Detta har jag gjort genom mina 
kompetenser som formgivare. 
 Trots att jag fann stor hjälp i det dokumenterade, texter av bland annat 
etnologiska, språkliga och filosofiska forskare, visade det sig att mina egna och 
mina medmänniskors intuitioner och erfarenheter vara avgörande. Det betyder 
alltså att jag jämförde forskningsteorierna på ett mer lokalt plan. 
 Projektet är intressant eftersom de diskussionerna projektets produkter 
genererar, ofta beror på användarens egna referenser. 
 Projektet handlar om processen fram till ett resultat utfrån frågeställningen. 
Denna process har inte varit helt problemfri. Konceptdesign som förhållningssätt 
ställer stora krav på formgivaren. Det är inte den mest vedertagna designen 
vilket man ofta blir påmind om då mallar är svårt att tillgå. Ur problemområdet 
formades budskapet som berör projektet. Det är ett inriktat problem som både 
upprör och berör. Att vi ska ta hand om varandra är en refräng vi kan, men frågan 
är hur ofta vi sjunger den?

3.3.2 Gestalningsprocessen
Projektet behövde undersöka stolprojektet för att komma till det resultat det 
befinner sig i nu. I processen med stolprojektet uppkom flera svar och frågor 
som skulle göra sig bättre i ett annat projekt. Lampprojektet kom därför inte ur 
intet. Det var ett resultat framtvingat av bristerna i stolprojektet. Till skillnad från 
stolprojektet var lampprojektets uttryck mindre, men det uttryckte det hela mer 
koncist. Lampprojektets asketiska formuttryck utgick ifrån golvlampan så som 
vi människor (främst i västvärlden) föreställer oss den. Utifrån denna förståelse 
applicerades tre formelement på det väl kända för att påvisa en avvikande 
händelse, orsakad av tre lysknappar.
 Det visade sig under designprocessen att det går att tända lampan ensam. Det 
är krångligt men det går. Detta ser jag inte som ett misslyckade utan ännu en 
mycket viktig dimension i diskussionen som handlar om att människan alltid 
försöker konstruera genvägar, som ibland blir omvägar. Man klarar sig ensam i 
vårt västerländska samhälle, samtidigt som lampan påvisar styrkan i att vara flera 
så påvisar den att ensamhet försvårar. 
 Det finns en risk att frågor kring ofrivillig ensamhet uppkommer och att 
lampan då är ett utslag för diskriminering av dessa personer. Projektet har dock 
inga sådana intentioner. Det är inte den sortens relationer projektet behandlar, 
utan relationen mellan alla människor i ett samhälle.
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4  DISKUSSION

Nog för att design i ”vanlig” bemärkelse är svårt så har det ett antal gånger under 
projektets gång gått upp för mig att jag tagit mig vatten över huvudet. En stor del 
av tiden i diskussioner med människor i min omgivning har gått till att förklara 
vad konceptdesign är. Detta ledde till att fokusering på projektets intentioner kom 
i andra hand. Samtidigt var jag så beroende av samtalet, och av att uttrycka tankar 
kring mitt projekt. 
 I ett samtal med Johan Linton inför examensarbetet försökte jag ta ställning 
till om jag ville undersöka konceptdesign eller design som vi vet om.²¹ Alltså 
en designkategori som är mer vedertagen. Han sa att jag skulle vara modig och 
försöka stå för de tankar jag hade. Han sa även att risken fanns att man kunde bli 
ensam. Jag förstod inte riktigt vad han menade vid det tillfället då vi pratade. Det 
jag vet nu är att känslan av den energi som jag lagt på att förklara och legitimera 
mitt projekt är den känsla som jag vill förknippa med det Lintons ”ensam”. Jag 
fick uppleva det Linton menade med ensam, när jag vid ett senare tillfälle fick 
Jenny Tunedals bok Kapitel Ett i handen och läste Episoder av ensamhet och 
orden Ensamheten i att ha perspektiv och upplevelser som andra inte delar och därför 
få sin verklighet ogiltigförklarad. Samtidigt fann jag även en stor brist hos mig själv 
som jag nu kan uppleva som det största problemet i projektets process. Jag ville 
med projektet premiera människors behov av varandra samtidigt som jag själv 
hade väldiga problem med att fråga om hjälp. Detta faktum vet jag ännu inte om 
det varit till nytta för mitt projekt. Däremot har jag kommit till den insikten att 
projektet hjälpt mig att erkänna mitt problem. 
 Under mina tre år på Designprogrammet vid Växjö Universitet har jag slitits 
mellan två världar. Den ena är en väldigt pragmatisk värld och den andra en fri 
konstnärligare. Nu när jag ser tillbaka på projektets gång så inser jag att den var 
behövlig. Jag anser att en god designer måste ha god självkännedom och detta kan 
enbart ske när vi sätter oss in i projekten på ett intimt plan. Deta gäller framförallt 
i skolgången då det är menat att vi ska utvecklas, även som människor. För vi är 
först och främst människor.  
 När det gäller hela projektet beträffande stolen men framför allt lampan, ligger 
inte fokuseringen på hur en eventuell produktutvecklare skulle gå vidare med 
projektet. Det är något som i så fall skulle komma senare. 
 Det fanns mycket rörande stolen som jag egentligen ville undersöka djupare. 
Ett intressant fakta som bör nämnas är att Arne Jacobsen var jude och att jag är 
född i Indonesien, ett land som har världens största muslimska befolkning. Med 
tanke på de religiösa värdena som människor dagligen diskuterar skulle det kunna 
bli ett intressant inlägg.  En stor anledning till att jag la stolprojektet på is var 
frustrationen över att jag hade svårt att kontrollera de olika symbolerna och vad 
diskussionen skulle leda. Det blev helt enkelt för brett och det var aldrig kvantitet 
jag var ute efter utan kvalitet.  Jag ville kunna stå för det jag gjort och kunna 
argumentera för det. Det kunde jag inte med stolprojektet. 
 Jag ser inte stolprojektet som ett misslyckande. Det är ett projekt fortfarande 
likt en råvara som behöver bearbetas och finputsas. 
 Att författa ett examensarbete i design på kandidatnivå innebär att man 
som student ska inneha en något högre kompetens än när man började på 
utbildningen. En viktig slutsats är att god självkännedom och nyfikenhet är vitala 
egenskaper för att bli en god designer som ska arbeta för och tillsammans med 
människor. Det har jag fått erfara i detta projekt.

______________________

21  Johan Linton, formgivare av bland annat av stolen Caravaggio.
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