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Abstrakt. 
Den här uppsatsen handlar om min väg till att ta fram en förvaringslösning, 
med hållbar utveckling och vardagsestetik i framtidens hem som utgångs-
punkt. Med tanke på hur vår nuvarande konsumtion påverkar våra liv idag 
och framtiden har jag funderat kring vilka val jag i min designprocess kan 
göra för att skapa en produkt som kan kallas hållbar och miljövänlig. Jag har 
läst in mig på teori kring hållbar utveckling och en förutsättning för hållbar 
design är att konsumenterna väljer produkter som de vill ha kvar länge.  För 
att få inspiration och ha något att ta avstamp ifrån har jag tittat på hur olika 
förvaringslösningar har sett ut genom historien och jag fastnade främst för 
de gamla kistor och koffertar som våra förfäder tog med sig på sina korta 
eller längre resor. Det finns en tilltalande enkelhet i form och funktion och 
en flexibilitet då de är mer portabla än andra förvaringsmöbler. Jag har även 
arbetat med motsatserna ordning och kaos, det finns många exempel på ord-
ning med ett visst kaos där det skapas dynamik. Ett exempel på det är städer, 
det finns en klar struktur men också ett kaos och föränderlighet som är spän-
nande. Slutprodukten blev förvaringslådorna som i par bildar förvaringslös-
ningen Vingla, det är en flexibel förvaring som enkelt kan flyttas runt och 
placeras i grupper som bildar personliga och lekfulla kompositioner. 

Nyckelord: Produktdesign, hållbar utveckling, vardagsestetik, 
förvaringsmöbel 
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1.	Förord	

Jag vill tacka mina handledare Susanne Bonja, Göran Fafner, Titti Forsslund , Henri-
ette Koblanck, Jonas Stengel, Tobias Svensén och Bosse Westerlund för hjälpen med 
kunskap inom olika områden, feedback och tips av olika slag. Jag vill också tacka mina 
klasskompisar för hjälp med att bolla idéer, inspiration, assistans i verkstaden och  all 
positiv energi genom projektet.  

2.	Inledning	

Vi lever i en tillvaro där förändring och utveckling sker i en rasande takt. Vi uppma-
nas att konsumera mera, men om vår jord ska klara av att tillhandahålla resurser för 
produktionen så skulle vi behöva dra ner på vår konsumtion. I en värld där allt stän-
digt förändras finns det en trygghetskänsla i de saker som följer med oss genom livet. 
Det är ofta enkla saker men med stort affektionsvärde, saker som vi tar hand om och 
som trots att det slits och förändras med tiden är vackra i våra ögon. Jag vurmar för 
dessa saker och ville skapa en förvaring som återkopplar till de gamla kistor som våra 
förfäder tog med sig på sina korta eller längre resor. Mitt val föll på att inrikta mig på 
förvaring för vardagsrum alt. allrum. Uppsatsen handlar om min väg till att ta fram en 
förvaringslösning för ett framtida hem, där faktorer som hållbar utveckling påverkar 
materialval, produktionsteknik och kvalité. 

3.	Bakgrund	projektdirektiv

Projektet har fokus på hållbar design, vardagsestetisk och användbarhet. Design 
påverkar miljön, men design har också möjlighet att skapa konkurrenskraft genom 
utformning av en produkt med design som möter användarens behov, är utformad 
utanför tänkandet på trender och med material som är hållbara och återvinningsbara. 
En ytterligare aspekt som ingår i projektet är att anpassa produkten till livet i ett pas-
sivhus om 10 år, där hållbarhet är en självklarhet och miljötänkandet en viktig faktor 
för den medvetna konsumenten. 

3.1	Syfte

Syftet med uppsatsen är att spegla min designprocess och försöka hitta svar på vilka 
val jag som formgivare kan göra för att medverka till hållbar utveckling. Detta projekt 
ska utmynnade i formgivning av en produkt för ett framtida hem där miljöhänsyn och 
en hållbar utveckling är centralt. Jag har undersökt flexibla förvaringsmöjligheter och 
hur motsatserna ordning och kaos kan samarbeta och bilda en intressant komposition. 

3.2	Frågeställningar
	
- Hur kan man utforma en produkt som kan återanvändas? 
- Hur kan jag som formgivare verka för en hållbar utveckling?
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4.	teoretiska	förhållningssätt

Jag har använt mig av teorier kring hållbar utveckling och hållbar design som grund 
för mitt projekt. Detta tar jag upp under rubriken tidigare forskning och egen re-
search. Stora delar av uppsatsen bygger på reflektioner kring min process, den design-
metodik jag valt att använda, samt de material och funktioner som ligger i samband 
med hur jag utformat den slutgiltiga artefakten. Så jag kan alltså sammanfatta det 
med att säga att jag arbetat med en subjektiv och tolkande ställning kring min be-
skrivningen av min process. 
Det pratas mycket om miljöhotet, dagligen kommer det nya rapporter om hur vi 
ska leva för att inte bidra till förtunnande av ozonlagret, att glaciärer smälter och 
så vidare. Man kan inte längre skylla på att man är okunnig eller att det inte finns 
information kring vilka val som är bra respektive dåliga för jordens framtid. Trots 
detta konsumerar I-ländernas befolkning i ökande takt, billiga varor är den stora 
konkurrensfaktorn idag, men det är alltid någon som betalar priser för produkten vars 
materialkostnad knappt är täckt av inkomsten. En hållbar utveckling bygger på att vi 
börjar ta ansvar från grunden, från råvaran till sluthanteringen och alla led där emel-
lan. Det finns företag som har en mer långsiktig strategi och ser fördelarna och några 
av dessa svenska förebilder har jag tagit upp för att visa på inte endast negativa fakta. 

5	Designteoretiskt	förhållningssätt	

5.1Designerns roll

Designerns roll kan vara på många olika plan och ge många olika påverkan på män-
niskors liv och vardag. Mitt mål har varit att skapa en produkt som är miljövänlig ger 
ett eventuellt företaget som producerar en konkurrenskraft och köparen har sedan 
möjligheten att göra ett medvetet val. Det gäller för mig som designer att samarbeta 
med ett företag som ser grön design som en konkurrensfaktor och är villigt att tänka 
långsiktigt. I detta projekt där vi fokuserar på hållbar design är tanken på hur jag som 
designer påverkar miljön också en viktig del i de val jag gör. Det handlar om vilka 
material etc som jag väljer.  En annan ingång till projektet är vardagsestetik och att 
undersöka vikten av skönheten i det som omger oss i våra hem. Naturligtvis handlar 
design om den jag skapar för och användarens behov, att stiga utanför sig själv och se 
till andras behov och önskan är viktig i designprocessen. 

5.1.1 Kvalitet 

Lätt att återvinna eller lång hållbarhet? Kommersiellt eller långsiktigt? Är det mot-
satser eller går de att kombinera?  Det är frågor som jag har funderat mycket kring, 
mitt mål var att min produkt ska ha ett långt liv, vara i bra kvalité, i få material och 
enkel konstruktion så att den är enkel att återvinna när den dagen kommer.  Valet av 
material är viktigt i detta, att det är hållbart, både i hur det slits i hänsyn till funk-
tionsduglighet och estetiska värden. Att något åldras drar inte alltid ner de estetiska 
värdena, trä åldras vackert med rätt ytbehandling och omvårdnad. De val jag gjort i 
utformandet av produkten med tanke på kvalitet finns att läsa vidare om under rubri-
ken materialval. 6



4.1.2 Användarens behov

När man tittar på användaren och dess behov kan jag inte utesluta begreppet behovs-
styrd konsumtion och icke behovsstyrd konsumtion. Med begreppet behovsstyrd 
konsumtion syftar jag på att det finns ett grundläggande behov bakom ett köp, att 
produkten behövs och fyller en funktion. Konsumtion är inte bara behovsstyrd utan 
handlar ofta också om vilja att visa status eller är en impulsiv handling. Jag tror på att 
både konsumenten och försäljarna bör medverka till att valen blir långsiktiga istället, 
det är inte enkelt utan handlar om ansvarskänsla och mentalitet. Även en förståelse för 
hur långsiktighet kan ge mer till båda parter. Det är inte dyrare att köpa en produkt 
med god kvalitet istället för tio billiga som saknar kvalitet i funktion utförande och 
estetik. 

Användarens behov är viktigt i designprocessen, det handlar om att skapa en produkt 
som användaren förstår, har nytta utav och jag vill även lägga in något som gör att 
användaren knyter an emotionellt till produkten och har den kvar, använder den och 
lever med den. Metaprodukt står för en produkt vars funktion innebär många olika 
saker, bland annat det vi associerar den med, de sinnesupplevelser som vi upplever i 
användandet. Min tanke var att jag ville undersöka hur jag kan utforma produkten för 
att skapa en metaprodukt som ger användaren med än bara den fysiska funktionen att 
förvara andra produkter.  Jag har arbetat med en flexibel möbel,  som ger användaren 
möjligheter att använda lådorna fritt från varandra, kombinera fler delar.  Vikten är 
en viktig faktor för att användaren ska bära omkring på lådorna. Det tar jag upp mer 
under materialval. 

5.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innebär ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra behoven för kommande generationer”. (Bruntlandkommissionen 1987). Det 
är vad man menar med hållbar utveckling, men det krävs att många komponenter 
stämmer samman för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Här kommer 
jag att ta upp faktorer som hållbar utveckling är beroende av, produktionens utsläpp, 
miljöpåverkan, miljövänliga material, teorier om konsumtion etc.

5.2.1 Design för livet

Lotta Lewenhaupt skriver i en artikel i Elle interiör om”design för livet, design för 
liv, design för att leva. Underförstått handlar det om frågeställningarna runt vad som 
är hållbar design och vad hållbar design ska innefatta – och givetvis om design kan 
förändra och förbättra världen.” Hon räknar upp 7 olika delar som kan ses som delar 
i design för livet. Det första är miljömässig influens som kan innebära närproducerat 
och som exempel på det tar författaren upp Småländska stolar. Sedan handlar det om 
kvalitet, innovationer gällande teknik etc. Man kommer sedan in på känslosamhet 
eller emotionell betingad design, här förknippar jag det med hur man får konsu-
menten att knyta av till produkten. (se metaprodukt) Vidare skriver författaren om 
estetik, att göra möbler eller produkter som åldras med värdighet och om hur viktigt 
det ursprungliga är närodlat, hemlagat, det ska kännas genuint och personligt istället 
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för massproducerat. Till slut handlar det om bruksdesign och att sätta användaren i 
fokus.
 ( http://www.elleinterior.se/nyheter/1004-1/design-for-livet-vad-ar-det.aspx )

5.2.2  3 faktorer för hållbar utveckling

Design för hållbar utveckling av Ann Thorpe tas det upp tre olika delar som utgör 
viktiga faktorer i begreppet hållbar utveckling, dessa är ekologi, ekonomi och kul-
tur. Jag föredrar att kalla det för olika faktorer och har i bilden nedan delat upp det 
i ekologiska, sociala och ekonomiska. Det är tre huvuddelar som ska samverka till 
hållbar utveckling. I detta fall menas det att man behöver tänka på hela kedjan från 
start till sluthantering av avfallet som blir när produktens livscykel är över. Det börjar 
i val av material, hur odlas bomullen, var odlas den, av vem, vilken ersättning har de 
som jobbar med produktionen, vilka utsläpp orsakar produktionen, hur transporteras 
produkten, vilka mellanhänder hanterar produkten innan den hamnar hos konsu-
menten, till slut hur återvinns den eller var hamnar avfallet? Detta kan man även säga 
leder vidare till hur påverkar avfallet jorden, hur påverkar utsläppen de kommande 
generationerna?

   Figur 1. Egen bild. 3 Faktorer för hållbar utveckling

5.2.3 Resursfördelning

Ett faktum är att 20 procent av världens befolkning står för 80 procent av förbruk-
ningen av jordens resurser, idag är det ett fåtal länder som står för denstörsta delen 
av denna konsumtion, Nordamerika står för den största delen. Det är I-länderna som 
står för konsumtionen men produktionen sker ofta i utvecklingsländerna. Utveck-
lingsländerna strävar dock framåt mot det vi har och  frågan är vad som kommer att 
hända när även de vill och har möjlighet att konsumera på samma sätt? Detta kom-
mer att innebära ett ännu större uttag från jordens resurser.  ( Thorpe, Ann. 2007. 
Design för hållbar utveckling) 
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5. 2.4 Produktionstempo

Man kan se ett tydligt upptrappat produktionstempo och det medför att vi tar ut mer 
resurser från vår jord. Uttaget av skog per person i världen var år 1995 två och en halv 
gånger större än 1950. 70 procent av Asiens skogar har gått förlorade och med nuva-
rande trend kan de vara helt borta om 35 år. ( Design med omtanke)
Jag hittade intressant fakta i Boken design för hållbar utveckling, det visar tydligt hur 
vi producerar och konsumerar utan tanke på att det vi använder, tas från jorden och 
att det tar tid för jorden att producera nytt ”råmaterial” som vi använder. ”Mellan 1940 
och 1982 växte produktionen av syntetiskt material, nämligen kemikalier med, om-
kring 350 gånger. Man uppskattar också  att vi använder mer energi sedan 1990 än i 
hela mänsklighetens historia före 1990”( Thorpe, Ann, 2008. S 37)

5.2.5 Reflektioner kring hållbar utveckling 

 Dessa fakta borde vara ögonöppnare för vår möbelindustri, en utgångspunkt att fun-
dera kring vilka träslag vi väljer och om vi kanske borde omvärdera följderna det ger 
att producera billiga möbler mot att Asiens skogar får leva och därmed många unika 
arter som annars riskerar att dö ut. Vi kan inte längre skylla ifrån oss och säga att det 
inte går att göra bättre, att vi inte har kunskap och den teknik vi behöver finns, så det 
är vilja och medvetenheten som behövs. 

5.3 Goda förebilder 

Det finns fler och fler företag som har ekologiska sortiment, eller vissa varor. Men 
det finns vissa som tar det lite längre och dessa ser jag som goda förebilder. I det här 
avsnittet vill jag visa på några av de goda förebilder som finns i Sverige. 

5.3.1 Green Furniture Fund 

Green Furniture Fund verkar för en grönare produktion av möbler, de har startat upp 
en fond som stödjer plantering av virkesbjörk i Sverige. För varje såld möbel planteras 
en björk. (green furniture fund) 

5.3.2 Norrgavel

Norrgavel var det första svenska möbelföretaget som fick ta emot möbelpris från 
Världsnaturfonden och blev de första svanmärkta möblerna 1998. Det har främst sin 
produktion i Småland och Skåne. Deras lokalisering av produktionen grundar sig på 
en långsiktighet, miljöomtanke och viljan att skapa kvalitetsmöbler. (Norrgavel) 
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5.3.3 Design med omtanke

Design för hållbar utveckling är en metod som kommit till under ett projekt i Västra 
Götalandsregionen där svensk form, stiftelsen för svensk industridesign och högsko-
lan för design och konsthantverk gemensamt arbetat kring ämnet hållbar utveckling i 
projekt där man skapat inredning av offentliga miljöer. Jag fastnade för de fem E orden 
som Design med omtanke tagit fram som ledord: Estetisk, Etik, Ekologi, Ekonomi 
och engagemang. ”Estetik- att utforma vacker, funktionell design utifrån människors 
behov, Etik- att ge människor goda arbetsförhållanden och rätt till delaktighet, både hemma 
och i andra länder. Ekologi- att forma miljöer, produkter och visioner som ger långsiktigt 
hållbara, lönsamma lösningar, Engagemang - för att lyckas krävs delaktighet och engagerade 
människor” ( Design med omtanke)

Jag tycker att dessa ord sammanfattar väldigt bra vad hållbarhet handlar om för mig, 
det går att beskriva i fakta, skrämsel eller positiva ord som istället uppmuntrar. Jag tror 
att det krävs att man pratar om hållbarhet på det här sättet för att få människor att 
förstå vilka positiva förändringar det skapar för så många människor. 

5.4 Var kommer möbelvirket ifrån?

Jag funderade lite över detta och började leta på de stora möbelproducenternas hemsi-
dor efter ursprunget på det virke som används i svensk möbelproduktion idag. Det Jag 
kom fram till var att det mesta av ek kommer från Nordamerika, bok från Tyskland, 
Skåne, Danmark, Frankrike och Slovenien, björk från främst Finland, furu och gran  
från Sverige och Finland.  (Kinnarps)

Det finns mycket skog i Sverige, men inte en speciellt stor del av den är avsedd för 
möbelproduktion. Detta trots att vi har bra förutsättningar för denna produktion av 
möbelvirke om man låter det ta tid, träden växer långsammare än i andra delar av t.ex. 
Europa på grund av vårt kallare klimat, men det innebär också att när träden växer 
långsammare blir fibrerna tätare och därmed bättre kvalitet. Visst kan jag förstå att vi 
inte kan stå för produktionen av alla dessa träslag, men furu, gran och björk växer bra 
i Sverige och jag funderar kring om det inte är så att det skulle kunna ge större vinster 
för skogsägarna att odla möbelvirke än att ha ett skogsbruk som ger ved och pappers-
massa som snabbt ger pengar men i långa loppet innebär mycket arbete.   

5.5 Förvaring

 Jag har tittat på förvaring genom tiderna för att se vad jag bakåt i historien har att 
förhålla mig till. Förvaring, förknippar man idag ofta med förvaringssystem, organisa-
tion och inte med dekoration. Det är något som ska finnas, fylla en praktisk funktion 
och sällan har det en större dekorativ funktion. Men ser man bakåt i historien så har 
förvaringsmöblerna varit viktiga, med dekor, noggrant genomförda snickeriarbeten 
som få snickare idag klarar av att göra förhand. 
Att det mesta idag tillverkas i maskiner har sina nackdelar i att mycket av de gamla 
hantverkarnas kunskaper har fallit i glömska. Idag är förvaringsmöblerna oftast i enk-
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lare utförande. Längre tillbaka var dessa möbler viktiga föremål som uttryckte status 
och personlighet. 

Hur man förvarat sina ägodelar har förändrats genom tiderna, jag har valt att inte gå 
tillbaka längre tiden än från de första dokumenterade förvaringskistorna man hittat 
i kyrkor. Under lång tid var möblerna placerade utmed väggarna och ibland vägg-
fasta. Ju närmare vår egen tid vi kommer desto med ökade behovet av förvaring, detta 
på grund av att man skaffade fler ägodelar. Det som skiljer dåtidens förvaring med 
nutiden är att behovet av olika typer av förvaring är stort, för kläder, böcker, leksaker, 
porslin etc. 

5.5.1 Förvaring genom tiderna 

I Antikvärlden skriver Ingvar von Malmborg om förvaringens historia. Människor 
har alltid haft behov av att förvara sina ägodelar, förvaringsmöbler har man vetskap 
om i Sverige redan på 1000-talet, det är kyrkkistor. Under medeltiden var det främst 
väggfasta skåp i hemmen. På Kalmar slott kan man se inbyggda och väggfasta skåp 
från 1500-talet. När Barocken kom så kom även skåpets tid, förebilderna kom från 
Tyskland och Italien , men även från Holland och England där stilen var mer rustik. 
I slutet av barocken började man på herrgårdar använda sig av vitrinskåp. På 1700-
talet kom byrån in i hemmen och rokokons mjukare stil visades i form av byråer med 
buktade fronter och svängda ben. Det var en möbel som oftast stod i salongen eller i 
sängkammaren. På 1800-talet kom Empiren och möblerna i Europa var tyngre, mer 
maskulina i stilen, medan i Sverige var möblerna lättare i utförandet och stilen kallade 
Karl Johan-möbler. Favoriten under den här tiden var chiffonjén, en blandning mel-
lan sekretär och byrå. Mot andra hälften av 1800-talet blickade man tillbaka i  tiden 
och det kom en period är man gjorde möbler i ny stil, tex nyrokoko.  Därefter så kom 
en motreaktion mot den tid som gått med nyproduktion med  gamla stilideal, det 
var jugend och art nouveau (1880-1910), man testade nya former och arbetade med 
intarsia. I Sverige hade vi under den här tiden två av de vi ser som skapare av riktiga 
möbelklassiker nämligen Josef Frank och Carl Malmsten.  ( Ingvar von Malmborg, 
Antikvärlden, 2010-04-21)

5.5.2 Förvaring idag

Terense Conran skriver om hur man kan skapa ordning och effektivitet i hemmet 
genom att hitta rätt förvaringslösningar. Vi är alla i behov av förvaring, men vad man 
ska förvara styr också vilken sorts förvaring man har behov av. Vardagsrummet, är det 
rum där mycket händer i hemmet, hela familjen använder rummet regelbundet och 
det är ofta där man umgås. Eftersom att det är ett socialt rum som rymmer många 
funktioner från lek till avkoppling är det viktigt att det är lätt att städa undan sakerna. 
Det handlar om att hitta förvaring där dessa saker ryms, där de kan ligga dolda när 
man får besök. Men allt man använder ofta ska vara nära och lätt att komma åt, då 
kommer frågan om det hur man då förvarar det. Om det ska finnas just där man är 
och om det ska vara synligt. 
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Jag har valt att ta fasta på flexibiliteten i 
att ta med sig förvaringen, flytta runt den och ha sakerna nära till hands. 

” förr i världen var kistan oftast den viktigaste förvaringsmöbeln. Den var ett enkelt och 
flyttbart alternativ för att få plats ned de relativt få ägodelar människor hade.” ( Terense 
Conran, 2007, s. 68)

Jag har tidigare nämnt att jag är intresserad av gamla kistor och koffertar, det handlar 
mycket om deras enkelhet, men också att de rymmer ganska mycket och är portabla. 
Jag tänker mig att om man förvarar på ett liknande sätt så behöver man inte packa om 
sakerna om man flyttar. 

5.6 Vardagsestetik 

Begreppet estetik förklaras ofta som upplevelse av det sköna, alltså kan man säga att 
vardagsestetik är att se skönheten i det vardagliga. Förutsättningen för upplevelsen 
hänger på vad våra sinnen kan uppfatta, ett föremål kan uppfattas olika beroende på 
vilka sinnen vi använder oss av. Jag har tittat på det vi idag kallar för designklassiker 
och funderat över vad som gör att de är så uppskattade. Det som jag ser som gemen-
samt för många av dessa produkter är genuina material, fina detaljer och rena linjer. 
Det finns något skönt med saker som inte är för komplexa och invecklade, som jag 
förstår hur  och till vad de ska användas vid första anblick. Exempel på en designklas-
siker kan vara Barcelona stolen av Mies Van der Rohe med en enkel form, få material 
och en funktionalitet och komfort. 

5.7  Reflektioner kring teoriavsnittet

Det finns många olika sätt att förhålla sig till hållbar utveckling, jag tycker att defini-
tionen ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra behoven för 
kommande generationer”. (Bruntlandskonventionen 1987) är en enkel förklaring på 
hur jag vill se det. Att arbeta med skrämselpropaganda ser jag som en kortsiktig lös-
ning, jag föredrar att locka med morötter, att man kan visa på att ett handlande med 
hållbarhet i åtanke lönar sig. Det finna kunskap idag och det är hög tid att ställa om 
och arbeta med den kunskapen, men jag tror personligen inte på att det är konsumen-
ternas ansvar att leta rätt på produkter som är etiska, miljövänliga etc utan det bör bli 
konkurrensfaktor nummer ett istället för slit och sängvaror till lågt pris. 

Jag som designer har ett stort ansvar att välja material, produktionsmetoder och moti-
vera företagen att tänka långsiktigt. 

I det här projektet tog jag med mig inspiration från de gamla kistor och koffertar som 
våra förfäder ägde, jag tror på att enkelhet är bra och tilltalar många. Jag tar även med 
mig insikten att jag vill arbeta med närproducerade material. Kvalitet är en viktig fråga 
då jag vill att möbeln ska hålla i längden. 
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6.	Meto-
der	–	Designprocessen		

6.1 Arbetsmetoder          
    
I det här avsnittet tar jag upp metoder jag använt och beskrivning av metoden blan-
das upp med hur projektet gått framåt. Designprocessen är inte någon rak process, 
men för tydlighetens skull har jag valt att spegla den i steg som tar mig framåt mot 
slutresultatet och utelämna vissa delar där man går fram och tillbaka mellan olika 
metoder. 

6.2 Workbookmetoden

Workbookmetoden används i vår utbildning, i min workbook samlar jag allt som 
knyter an till projektet och där ska alla delar av processen finnas med. En workbook 
fungerar som ett sätt att dokumentera arbetet bakom den slutgiltiga produkten, den 
fungerar som ett medel mellan handledaren och studenten. Där samlas material blan-
dat med reflektioner kring hela processen. Henriette Koblanck skriver att ” I korthet 
är det en pedagogisk metod som innebär en lärandeprocess under vilken studenterna 
detaljerat dokumenterar sin arbetsprocess i en workbook.”  ( att arbeta med work-
bookmetoden, Henriette Koblanck. 2007. Högskolan i Kalmar Designprogrammet) 

6.3 Inspiration

Inspirationen till projektet hittade jag under en workshop om Design Space med Bo 
Westerlund då vi arbetade med att hitta motsatser och arbeta ihop dem i en idé. Jag 
tog fasta på motsatserna ordning och kaos. Jag hittade en konkret form av ordning 
och kaos i flygfoton över städer. Det är något intressant och dynamiskt över de for-
mer, linjer och strukturer som bildas i foton över städer. 
I projektets början använder jag mig av en mängd bilder som symboliserar olika ut-
tryck, kompositioner, eller känslor som jag vill använda mig av i skapandet av min 
produkt. 

6.4 Workshop passivhus 

I workshopen som startade upp projektet fick vi bygga upp en fiktiv familj, vi gav 
dem intressen, arbeten och tänkte kring hur man i framtiden kommer att leva. 
Uppgiften var att arbeta med hållbara hem, passivhus där människorna tar  lite från 
naturen och gör liten påverkan på naturen. 

Vi började med att i gruppen ta fram en familj som huset skulle passa, sedan ett 
koncept för huset och vilka funktioner som skulle föra huset passivt. I min grupp tog 
vi fram ett koncept för en familj med mamma, pappa, två tonårsdöttrar och en liten 
tjej på 6 år, två hundar. Det gav ganska många olika möjligheter till arbetsområden  
i och med att de finns många olika användare. Min erfarenhet av stora familjer är 
att behov av förvaring är en central fråga, att enkelt kunna hålla ordning och ha ett 
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enkelt system. 

6.5 Skissprocessen

En stor del av designprocess består i att genom handen förmedla tankar i skisser, det 
är ett sätt att kunna analysera idéer, om de kommer att fungera eller inte om de kom-
mer att skapa en intressant komposition/ sammansättning.

 Jag läste ett citat i skapande handling, som rakt och enkelt beskriver hur bilderna man 
har i sitt inre kommer ner på pappret. ” Det dyker upp en bild i mitt huvud och så börjar 
jag att teckna, inte av men med de linjerna som finns inne i mitt huvud. Det är viktigt att 
inte teckna av utan med” ( Carl Fredrik Reuterswärd, Skapande handling s. 45) 

För att komma igång med att skissa behövs inspiration, det kan vara av mycket va-
rierande slag, denna gången var det från flygfoton över städer, det finns en intressant 
struktur som passar bra in som inspiration och koppling till ordning och kaos. Jag 
skissade fritt utifrån bilderna och började med att rotera pappret för att se om jag hit-
tade något som kunde leda mig vidare. Jag går från snabba fria skisser till mer detalje-
rade skisser där det börjar bli mer tydlig funktion och  proportioner börjar ta form.

6.6 Val av koncept 

Vid första handledningen visade jag upp 25 skisser med olika idéer gällande förvaring, 
jag har arbetat med olika placeringar, använda outnyttjade ytor. Jag har arbetat med 
förslag med förvaring hängande från taket, vägghängande i innerhörn, ytterhörn, på 
golvet. Jag har utgått ifrån den enkla fyrkanten i olika storlekar och kompositioner. 
Med min intention att skapa en förvaring som är flexibel och ger användaren stora 
friheter att själv påverka utseendet.

      bild 1. skiss 1 vingla
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     Bild 2 Vingla trä 

            Bild 3 Vinlga i rum 

    bild 4 illustration av skjutlocket 
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6.7 SWOT 

SWOT är en designmetod som handlar om att reflektera och värdera positiva och 
negativa egenskaper hos produkten och därigenom komma fram till hur stor poten-
tial idén har.  Valet av det slutgiltiga konceptet gick till genom att jag gjorde en analys 
där jag jämförde styrkor, svagheter möjligheter och hot, en av idéernas positiva sidor 
vägde starkare. Jag kände också att de negativa sidorna var en utmaning att arbeta 
med och utveckla produkten. (Designmetoder, kompendium, Kalmar högskola)

Bild 5, 6 SWOT och objekt för Swot analys
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6.8 3D modeller

Från skisstadier går jag vidare genom att göra 3D modeller, i papper. Först snabba 
skissmodeller i liten skala och sedan vidare med modeller i fullskala fortfarande i 
papper. När jag sedan gjort dessa enkla modeller gör jag mer modeller som är mer 
detaljerade, börjar då titta närmare på hopfästningar, materialmöten, färg och detaljer 
som skapar helheten.

  

   

   bild 7, 8 3D modeller tester av kombinationsmöjligheter 

Jag valde att modellerna sitter ihop två och två och kan sedan kombineras med fler 
lådpar genom att de ställs bredvid, bakom eller runt hörn. Att testa pappmodeller i 
fullskala i ett rum ger mycket för att se hur stor plats de tar och hur man relaterar till 
produkten när man rör sig i rummet.
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6.9 Ritningar

Jag brukar göra mina ritningar efter stadiet med noggranna modeller, då jag känner 
att jag I 3D formen har hittat rätt proportioner, nu ska det vara noggranna och exakta 
ritningar. Det är ofta i det här stadiet som det visar sig om tankarna fungerar kring 
konstruktion. Nu handlar det om att göra val som är på detaljnivå, hur fogas bitarna 
av trä ihop för att skapa fina hörn, vilken metod använder jag, hur mycket material 
kommer jag att behöva, materialtjocklek etc. 

6.10  Materialundersökning 

Materialval är en komplex del av arbetet och här är slitstyrka, vikt, utseende, struktur 
och yta viktigt. Men i det här projektet finns direktivet att arbeta med hållbar utveck-
ling så det har varit ytterligare en faktor. Dessa delar tillsammans har lett mig mot att 
arbeta med svenskt trä.  

Vi har ett material bibliotek med olika trädslag, där kan man se hur träslagen ser ut, 
men för att kunna göra valet av trä vägde jag in att det ska vara närproducerat samt 
slitstarkt. För vikten är en betydande faktor då lådorna ska vara enkla att flytta runt, 
men för hållbarhetsaspekten bör det vara av ett träslag som är starkt och står emot 
stötar. Att minska transporterna mellan växtställe, produktionsställe till försäljaren och 
slutligen kunden är en viktig faktor. Sedan handlar de om rent estetiska faktorer så 
som att vi i norden allmänt föredrar ljusa träslag och hur känns ytan.
Efter tester av vikt kom jag fram till att det är viktigt för mig att minska vikten så 
mycket som möjligt och även om idéer med glas tilltalar mig så väger härdat glas för 
mycket, det är en vikt som jag kan minska om jag istället väljer att göra även locket i 
trä. Men för att se hur andra tänker kring detta frågade jag runt kring hur man före-
drog att ha förvaring, synlig eller dold. Jag fick svaret att förvaring av vackra glas eller 
prydnadsföremål vill man ha synlig, men det andra som man förvarar, som man tar 
fram och ställer undan ofta vill man nära men inte synligt. Detta ledde mig fram till 
att ta beslutet att gå från glas i locket och mot trälock, detta ger ett mer sammanhållet 
uttryck, möbeln kan behålla sin flexibla funktion som var grundidéen. 
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6.11 Produktion av slutmodell

Det sista praktiska momentet i designprocessen är byggandet av slutmodellen. I mitt 
fall innebär detta att jag i det valda materialet bygger min förvaring och för att veta 
vilka metoder som är lämpliga har jag läst in mig på träegenskaper och hopfognings-
metoder. Jag kom fram till att det passar min möbel bäst att sinka ihop hörnen. Ge-
nom sinkning ökar man anliggningsytan i fogen, detta ger en stabilare fog. Dessutom 
blir delarna låsta i lodrät riktning och lådan får en bättre stabilitet när man lyfter och 
hanterar den.  (Wass, Gösta. Snickerihandboken 1992)

Jag har valt använda mig av skjutlock som förs i sidled då man öppnar lådan, det ligger 
i ett fräst spår och har en list som stoppar det från att falla ur. Då jag väljer att sinka 
ihop hörnen så innebär det att materialet kan vara tunnare än om jag hade valt att gera 
ihop hörnen istället. Att jag kan använda mig att ett tunnare material innebär att jag 
får ner vikten på lådan och därmed gör den mer lätthanterlig.  

    Bild 9  

Egna bilder på slutmodellen under produktion, här kan man se hur jag sinkat även 
kallt fingerskarvat ihop lådans hörn, på en sida sticker tapparna ut och ska fästa i den 
andra lådan. Sista bilden visar spåret där locket ska ligga. Att själv tillverka en prototyp 
ger stor förståelse för hur lätt eller svår konstruktionen är, hur många moment som 
krävs och en känsla för materialet. Det finns som jag tidigare beskrivit många fördelar 
med gran, men det är också ganska poröst och mjukt i jämförelse med t.ex. björk. 
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7.	Resultat	

Mitt syfte med projektet var att försöka hitta svar på vilka val jag som formgivare kan 
göra för att medverka till hållbar utveckling. Jag har hittade fakta om hållbar utveck-
ling gällande social, ekonomisk och ekologiska aspekter, virkesproduktion, vardagses-
tetik och användarens behov. Jag  kom fram till att jag som designer kan göra många 
val som bidrar till en hållbar utveckling, det kan vara att välja närproducerade mate-
rial eller att motivera företag att satsa långsiktigt i produktionens alla led. 

Tanken om produktens livscykel är viktig och det ledde mig i projektet till att välja 
att endast arbeta i ett material, vilket gör den lättare att återvinna. Mitt val blev att 
arbeta med gran som det även finns gott om närproducerat, god hållbarhet och fär-
gen förändras inte med tiden då man behandlat träet med lack med uv-skydd. 

Jag har funderar mycket  kring hur en produkt får ett långt liv och hur man kan 
skapa något som inte blir omodernt. Jag kom fram till att en enkelhet i form och 
funktion i kombination med lite roliga detaljer och flexibilitet är det som ska ge min 
produkt ett långt liv. Tanken är att ytan som endast är lackad, lådans enkla form bil-
dar en enkelhet, men när man öppnar lådorna har de färg på insidan, en diskret detalj 
och när de sedan placeras tillsammans med fler lådpar kan användaren bilda person-
liga kompositioner. Då man kan göra möbeln personlig adderas ytterligare värde och 
den blir en metaprodukt.

Tanken är att lådparen ska kunna kompletteras med andra lådpar som har en annan 
färg i lådan, när användaren sedan öppnar och lägger ner något i lådan hjälps denna 
att minnas var saken finns i och med att sakens placering kopplas ihop med färgen i 
lådan. Att jag ger användaren frihet i hur lådparen kan kombineras och att de även 
kan bäras runt vill jag hänvisa till min idé om ordning och kaos, vingla är den lilla 
hjälpredan som man bär med sig och lägger ner saker i när man städar, den göm-
mer det när man vill och placeras där man vill. Antigen står förvaringslådorna i rad 
eller friare kompositioner. Jag tycker att det är intressant att det även finns möjlighet 
att tex stapla lådorna, det finns oändliga möjligheter för användaren, likt de gamla 
kistorna kan det som förvaras i lådorna ligga kvar vid en t.ex. en flytt.
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    bild 10 Vingla på rad 

   bild 11 Slutmodellen orange insida 
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8.	Sammanfattande	diskussion,	slutsats	

Det var många olika delar som skulle vävas samma till slutmodellen Vingla, först de 
olika delarna hållbar utveckling och vardagsestetisk, sedan alla olika delar som skapar 
detta resultat i en produkt. Jag har letat kunskap kring hur  jag som formgivare bidra 
till en hållbar utveckling och kommit fram till att det handlar om att göra val i form av 
materialval, vilka ytbehandlingar man väljer i kombination med det estetiska, det ska 
vara tilltalade och funktionell som skapar en produkt som är hållbar långsiktigt

 Jag tror på att använda så få material som möjligt med tanke på hur den sedan ska 
kunna återanvändas /återvinnas. Närproducerade material och produktion lokalt är 
viktiga bitar och jag valde därför att arbeta med gran till min förvaringsmöbel. Då jag i 
detta projekt har valt att göra en förvaringsmöbel och gett den funktionen att den ska 
vara lätt att dela på vill jag att användaren ska få en personlig relation till produkten 
och därmed att den ska få ett affektionsvärde. Att en produkt får mer än endast det 
praktiska eller dekorativa värden gör att man kan kalla den en metaprodukt. Jag har 
kommit fram till att det är en viktig del i att förlänga produktens liv.    

Jag fastnade för hur design med omtanke beskriver hållbar utveckling på ett sådant 
sätt att man fokusera på de positiva saker som det för med sig att tänka hållbart. Detta 
beskrivs med fem E ord  det är estetisk, etik, ekologi, ekonomi och engagemang. Jag 
tror på att hållbar utveckling behöver förknippas med positiva betydelser som dessa, 
det ska vara tydligt hur mycket bra som kommer ut av att ta beslut som är långsiktiga.  
Att skapa mervärde och använda det som konkurrensmedel istället för endast ett lågt 
pris. Man kan lätt få intrycket att det främst handlar om miljön, men jag ser det mer 
som att om vi gör förändringar så är det oss människor det kommer att gynna. Jag ser 
det som att det är hög tid att alla i hela produktionskedjan börjar ta ansvar och tänka 
långsiktigt. Att man producerar miljövänligt innebär till en början ökade kostnader, 
en stor omställning i produktionsteknik, ändrade attityder till arbetsförhållanden. Att 
de som odlar eller tar fram råmaterialet har bra arbetsförhållanden och löner som är i 
förhållande till det arbete de utför medför att priser på slutprodukten ökar. Men före-
tagen kommer ändå att få ut vinst, de får ta ut ett högre pris för produkten. Men kan 
man använda de positiva fördelarna som konkurrensfaktor så ger det konsumenten 
motivation att välja en vara som håller i längden och en vara som innebär att man kan 
somna gott.

Design för hållbar utveckling är en komplex uppgift och det finns många olika sätt att 
arbeta på för att sträva efter en hållbar utveckling. Det finns idag mycket forskning, 
det finns miljövänliga material och ett ökat intresse i samhället för frågan. 

 Det kommer hela tiden ny kunskap och material och metoder som gör att det är lätt-
tare och billigare att arbeta långsiktigt och miljövänligt och det gäller därför för de 
som arbetar med design att hålla sig uppdaterad. Jag känner att jag under detta projek-
tet har lärt mig mycket om hållbar utveckling som kommer att vara nyttigt för mig i 
mitt framtida arbete.
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