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1. inledning
1.1 bakgrund:
I mina projekt försöker jag finna intressanta frågeställningar som inte kommit på tal förut. Det 
kan vara allt från fönsterstolar till hundlarm. Jag har märkt att jag får en riktning som är mot 
den privata miljön och i detta projektet vill jag komma bort får det genom att välja en offentlig 
miljö där det finns utrymme för utveckling. Därför tänkte jag på kontorsmiljöer som ofta är 
tråkiga och oengagerade. 
 
Jag vill dra inspiration från det psykologiska begreppet flow som är en sinnesstämning där 
en person kopplar bort omvärlden och ägnar sig åt en uppgift med ett speciellt mål. Vissa 
personer kan bli så uppslukade av vad det är de håller på med att de glömmer bort att äta. 
Men när de är klara mår de extremt bra och känner att de har lyckats med en hel del på 
kort tid. Jag finner detta intressant och vill gärna ta reda på mer om fenomenet. Jag har 
själv hamnat i flow otaliga gånger, ofta när jag sitter själv men ett fåtal gånger bland andra 
människor. Det visar att flow uppkommer olika, för olika personer och kontexter. Jag anser 
att flow har blivit mer och mer känt och också mer eftertraktat i dagens samhälle. Dagens 
chefer måste börja rikta in sig mer på en flow ingivande miljö för att få arbetarna att prestera 
mer och må bättre. 
 
På marknaden har det länge funnits så kallade Cubicles, dessa härstammar från Action Of-
fice med George Nelson i fronten för Herman Miller 1964. Även om de inte är rum finns där 
fortfarande en känsla av det. Det kan vara ett kontor med tre väggar, en öppen planlösning 
och med hjälp av ljudabsorbenter skapa rum.

En annan designer som har inspirerat mig är Verner Panton som hade fler roliga koncept i 
offentliga miljöer och som kan inspirera mig. Han har en speciell form på sin design som jag 
kan finna intressant i dessa miljöer. Den är lekfull och organisk. Den kan hjälpa till att skapa 
flow. 

Min hypotes inför projektet är att kontor inte alltid ser ut som på Pintrest bilderna, de hyper-
moderna vita glaskontoren, med färgklickar här och där. Jag tror inte heller att dessa kontor 
är det bästa för att komma in i flow. Men det ska mina efterforskningar ta reda på. 

1.2 problemformulering:
Hur kan man skapa en miljö som ska öppna upp möjligheten till flow? 

1.3 användare: 
Mina primära användare är från 25 år och uppåt, som är reportrar, journalister, grafiska de-
signers och författare. Personer som genom erfarenhet eller engagemang ofta, flera gånger 
i veckan, kommer in i flow och som har liknande arbetsmiljöer och utrustning. 

1.4 syfTe:  
Skapa en möbel där möjligheten för flow ökar. Där mina användare får ut det mesta av ar-
betsdagen, helst genom flow men gärna att de känner lycka när de kommer till jobbet. Att 
göra kontorsvärlden intressantare och roligare. Uppmuntra till en miljö där flow välkomnas 
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och förs fram.  

1.5 TillvägagångssäTT: 
Jag gör en enkätundersökning för att få så många olika synpunkter och situationer som 
möjligt. Jag vill veta vad det är som får personer att finna flow, är det när de är i en speciell 
miljö eller när det är en speciell aktivitet? Jag kommer att göra en historisk research och 
en nutids research. Den historiska kommer innefatta Herman Miller, Bruno Mathsson och 
Verner Panton. Den nutida kommer handla om Möbelmässan, Monica Förster, intervju med 
någon som jobbar i kontorslandskap. Jag kommer också att undersöka vilka olika typer av 
kontor som finns på marknaden och rikta in min produkt till en av dessa. Jag kommer göra 
skisser och modeller för att undersöka form. 
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2. research

3.

 1. Flow-Den optimala upplevelsens Psykologi, Mihály Csikszentmihály. ISBN: 91-27-05969-3  s.10   
 2. Flow-Den optimala upplevelsens Psykologi, Mihály Csikszentmihály. ISBN: 91-27-05969-3  s.23
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 5. ”Kreativitets koden”, Nicolas Jacquemot. ISBN: 978-91-27-13403-4 s. 48 

Figur 0  Mihály C.

2.1 flow
Flow är ett tillstånd då man förlorar tid och rum, man 
blir helt förankrad i nuet. Man kommer in i ett fokus 
då uppgiften man håller på med uppfyller de kriteri-
um som flow behöver. Dessa är ett tydligt mål, moti-
vation, belöning och förmåga. Begreppets "skapare" 
Mihály Csikszentmihály ser sökandet efter flow som 
en av våra viktigaste drifter i livet1. Mihály sysslar 
med positiv psykologi. Ett exempel på detta är att 
man som psykolog istället för att fråga: vad är fel 
med dig? Undrar: vad är rätt med dig?

Strävan efter ett mål skapar ordning i medvetandet och man måste koncentrera sin uppmärk-
samhet på uppgiften och glömma bort allt annat. Man förlorar självmedvetenheten, det finns 
inte tid att ifrågasätta vem man är, vad man gör och vad man vill när man är inne i flow. Att för 
en tid glömma bort sig själv kan vara njutbart. Just att man blir något mer än det egna självet 
får människor att växa och uppleva att man är en del av en större helhet. Dessa skeden när 
man kämpar med utmaningarna är de mest njutbara ögonblicken i livet. Den människa som 
har uppnått kontroll över sin mentala förmåga och tankegångar har blivit en mer komplex var-
else och genom att tänja på sin förmåga och leta efter större utmaningar blir den personen 
en mer unik människa2. När människan kommer ur flowet och blir medveten om sig själv, kan 
det kännas som att man betraktar en ny person med nya förmågor och erfarenheter.3

 
För omkring 2300 år sedan kallade taoisten Chuang Tzu flow: "att vandra utan att beröra 
marken att simma, flyga och flöda". Flow kallades också att leva enligt "Yu", som var det rätta 
sättet att leva, inga yttre belöningar, spontant och i total hängivelse4. På senare tid har det 
dock uppkommit olika uppfattningar om detta och man menar att flow är ett medvetet försök 
att bemästra utmaningar, Yu är att man släpper kontrollen över medvetandet helt och hållet. 
Detta påminner om att dagdrömma. I ”Kreativitets Koden” skriver Niclas Jacquermot att dag-
drömmar stimulerar tanke verksamheten. Att inte tänka på vad man bör tänka på utan vad 
man vill tänka på. Hans fyra tips på hur man kan öka kreativiteten efter en dagdröms paus 
är att man först ska:
A. Avskärma sig i en lugn miljö där du känner dig säker. B. Blunda. C. Vad ser du? Låt tan-
karna vandra, vad känner du? D. Dyk sedan djupare och ta dig tid att utforska. När man har 
gjort detta ska man vandra på de positiva känslorna och till slut vaknar man upp. Redo för 
nya tag5.   

2.1.1 aTT vara ensam 
Vi människor är sociala och behöver en social sfär runt oss, dels som ett skyddsnät. Ett 
socialt nätverk mildrar stress och det finns mindre risk för sjukdomar. När man är i en social 
grupp är det viktigt att man delar med sig av information, vad man lärt sig, varför man har 
vissa åsikter. På så sätt bidrar man till gruppens utveckling. Men står man utanför blir man 
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istället en "Idiot"- som på grekiska ursprungligen betyder privatperson6.    

Ensamhet är något som många fasar för, man försöker hitta på saker att göra men det kan 
ibland visa sig vara svårt. Vi behöver yttre målsättningar, yttre stimuli, yttre feedback 
för att hålla ordning på vår uppmärksamhet. Vi människor behöver yttre påverkan, 
det kan vara att inte göra arbetskamrater besvikna genom att misslyckas med upp-
giften. Tanken på att göra den sociala sfären besviken kan vara en stark motivation. 
Det finns prestations motivation då människor har ett skäl till att uppnå framgång och 
undgå misslyckanden. Det är ständigt ett balanserade mellan dessa två motiv, som 
avgör hur en individ reagerar i en konkurrenssituation eller inför en ny krävande upp-
gift. Antingen tar man sig an uppgiften och kämpar eller så drar man sig ur och finner 
svepskäl då man är rädd för att misslyckas7. Därför är det bra att ha ett mål, det är en 
stark kraft som motiverar.

Motivation är en stor del av att komma in i flow. Det finns inre motivation som kallas in-
trinsikala, det handlar om att vi gör något för dess egen skull, vår egen skull och utan 
att förvänta oss en belöning utifrån. Det vi gör är roligt, utmanande, tillfredsställande 
och fångar oss. De styrs av känslor, behov, tro, tankar och nyfikenhet. 
Den yttre motivationen kallas extrinsikala och finns utanför oss själva, vilket innebär 
att vi nu gör något för att få en belöning, eller undvika negativa konsekvenser. Yttre 
motivation kan vara förmåner, pengar, utmärkelser eller beröm av chefen. Ofta kan 
inre motivation komma igång ifall man har fått den yttre först. Detta kan vara belö-
ningen som sätter igång din egna inre motivation som då leder till nyfikenheten och 
utmaning. På arbetet är de inre motivationerna: arbetet, prestation, avancemang, ut-
veckling och ansvar. Och de yttre motivationerna: de sociala relationerna (kollegor), 
arbetsmiljön, trygghet, lön och förmåner8.   

2.1.2 flow arbeTe
Karl Marx menade att arbetet inte bara förändrar landskapet, med broar, kyrkor och 
andra byggnader utan gör om människan från ett djur med instinkter till en tänkande, 
målmedveten och yrkeskunnig person9. Idag växer klyftan mellan arbete, som är 
otrevligt men nödvändigt och fritidssysselsättningen som är njutbar men inte innehåll-
er några utmaningar eller mål. Men flow kan uppkomma i alla möjliga arbeten och 
det är det som är så speciellt. Det som krävs för vissa är att man är en person som 
ser möjligheterna till att uttrycka sin frihet och skaparkraft, och att man då kan göra 
jobbet mer innehållsrikt trots begränsningarna i deras omgivning. Detta kallas en au-
totelisk personlighet10. Det kan också vara bra att ha ett Divergent och ett Konvergent 
tänkande. Divergent tänkande är att en person kan tänka i olika riktningar och finna 
nya lösningar och idéer, det finns alltså mer än ett rätt svar. Konvergent tänkande kan 
betraktas som ett konventionellt tänkande, man är då ute efter den korrekta och enda 
lösningen. Nutida forskare anser att det bästa är att kombinera dessa två tankesätt. 
Det konvergenta som innehåller kunskap och Divergenta som visar idéerna och möj-
ligheterna11.
  



För att människor ska hamna i flow finns det vissa regler som enkelt kan urskiljas, 
dessa är att veta vart man är på väg, målet, veta vägen för att komma dit, under re-
sans gång få en känsla av belöning, detta behöver inte vara något märkvärdigt. Det 
kan vara att personen ser det arbete som är utfört och känner att man tar sig framåt 
det kan alltså komma inifrån sig själv. Uppgiften ska vara en utmaning som man ge-
nom sina kompetenser ska kunna lösa annars kan man lätt bli nervös och stressad. 
I såna fall får man dra ner svårigheten på uppgiften eller helt enkelt lära sig de saker 
som behövs för att nå målet. Det kan i sig skapa en flow sensation då belöningen blir 
att få kunskap och börjar se hur man ska ta sig till uppgiftens mål.  

Det finns en liknande känsla som påminner om 
flow, men den här är inte positiv. Den kallas hy-
perfokus: Då känner man sig fokuserad, men blir 
stressad av något och en orolig känsla kommer in. 
Istället påbörjas många projekt men slutför få, fel 
inträffar ofta. Detta kan bero på att man är stres-
sad och inte har den kunskap som krävs för att 
fullfölja uppgiften. 
Flow kan komma in i oändligt många sammanhang, 
ibland kan det handla om att man promenerar, kör bil, 
skriver, springer, målar. Huvudsaken är att man kom-
mer in i flow om man har tillräckligt med motivation av 
uppgiften, om man vet vad som ska göras och hur det 
ska göras. En konstnär skulle inte komma in i flow om 
denne ska lösa ett matematiskt problem och inte har 
en aning om hur hen ska gå tillväga. 
Uppgiften är utanför dennes kunskaps zon. Men om en matematiker skulle få samma uppgift 
skulle allt ha en annorlunda innebörd. Då är frågan istället, är uppgiften tillräckligt svår för att 
flow ska äga rum? Kanske man ska höja svårighetsgraden. Annars kan personen bli uttråkad 
och känner inte samma motivation inför uppgiften.
 
2.2 herman miller
Herman Miller är ett stort möbel företag i Michigan som länge drevs av D.J De Pree som döp-
te det efter sin svärfar Herman Miller, och är en stor amerikansk tillverkare av kontorsmöbler, 
utrustning och heminredning.
Herman Miller har haft en stor roll i uppfinningen och utveckling av kontors bås (ursprung-
ligen känd som ”Action Office) 1968 under dåvarande chef för forskning Robert Propst och 
Design Director George Nelson. Herman Miller har samarbetat med ett stort antal moder-
nistiska formgivare, som producerar ett stort antal möbler som nu anses vara ikoner inom 
industridesign, bland dessa är paret Eames12. 

2.3 acTion office
George Nelson var i spetsen (1908-1986), som 
Herman Millers Design Director. Han var med 
och skapade det öppna kontorslandskapet13.  
Men innan kom Skrivbordet L-shaped 1947 med

Figur 1 flow stapeln med förmåga och 
utmaning.

Figur 2 L-desk 

12. Http://www.hermanmiller.com/
13. George Nelson: The Design of Modern Design, Stanley Abercrombie. ISBN: 0-262-01142-5 s.207
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sin beskrivning, Workcenter (detta blev senare en Workstation). Det öppna kontorslandska-
pet blev inte som Nelson hade tänkt sig och beteende mönstren som denna atmosfär skapa-
de spenderade Nelson sina sista år på att försöka förändra till det bättre. Men av Workcenter 
experimentet kom nu behovet av skärmar och avgränsningar på kontoret.
 
Robert Propst kom nu in i bilden då D. J De Prees son ville undersöka nya områden för 
företaget att jobba med. Man skapade en undersökningsgrupp där man skickade enkäter 
till kontorsjobbare. Dessa skulle ta upp alla möjliga synvinklar och undersöka hur det är att 
jobba på kontor. Frågor som: Kan du sova på arbetstid? Kan någon höra dina telefon samtal?

Genom dessa frågor kom de fram till att personer vill stödja sina armar och ben och "Body 
motion, is raletad to mental fluency and allertness"14.  Han kom också fram till att väggar 
skulle bli ett ställe för meddelande, skrivbord skulle sitta fast i väggen, man skulle försöka 
få arbetarna att röra på sig istället för att sitta still hela dagen. Han förespråkade ett ostädat 
skrivbord då det var slöseri med tid att städa det och djupa lådor där papper skulle förvaras 
och glömmas bort. Detta var såklart inget Herman Miller kunde marknadsföra. Så George 
Nelson kopplades in men var då orolig att behöva vara ”Stylisten” för någon annans idé men 
efter ett tag såg han till att Ronald Beckman skulle leda projektet som sedan ledde till ett 
svårt samarbete som till slut fick resultatet Action Office 1964 som revolutionerade markna-
den och förändrade kontoren.

Hur såg Action Office ut? Det var ben i polerad aluminium, fotstöd i krom, skrivborden var 
höga med rundade hörn och gummi kanter, laminerade ytor i plast och träd på sidorna, men 
det lilla extra var jalusi som man vid arbetsdagens slut drog över sitt stökiga skrivbord och 
det var rent igen. Dock kunde man inte ha mer papper än 8 centimeter. 
Arbetare kunde stå vid de höga borden, eller sitta på en hög smal stol, det fanns också elut-
tag i ett av de lägre skrivborden.  Allt detta hade färg: Olivgrönt, elektrisk blå och mörk blå, 
svart, eller blek gult. Såklart blev det en hel del press men i slutändan var det inte många som 
valde Action Office. Man ville ha det som gav status och det var fortfarande stora klumpiga 
trä möbler som gav den sortens prestige15.

Propst och Nelson fick en hel del respekt för sina nya 
tankesätt. Men deras vision förändrades av ekono-
min. Så Istället för att skapa en miljö där arbetarna 
jobbar bättre om de får se arbetet framför sig och om 
de kan jobba stående för att förbättra blodcirkulationen 
krympte istället Action Office tills det blev ett bås, vad 
kunderna ville ha var alltså ett billigt sätt att packa in 
arbetarna. Propst version var att Action Office skulle 
vara flexibelt men i verkligheten förändrade man den 
extremt sällan, rörelse var inget kunderna tänkte på 
utan arbetarna kunde enkelt skjuta stolen lite så att de 
nådde det som de behövde. Man förlorade den vision 
som hade människan i centrum16. 

1965 skulle Nelson jobba med att inreda Rosenthal Chins companys lokaler, han kom in 
på tankar som ändrade hans syn på kontoret, Varför skulle ett kontor inte vara en glänta i 
skogen? Hur många sitter, äter, sover, ringer, lever på ett och samma ställe? Måste det inte 

14. George Nelson: The Design of Modern Design, Stanley Abercrombie. ISBN: 0-262-01142-5 s.211
15  George Nelson: The Design of Modern Design, Stanley Abercrombie. ISBN: 0-262-01142-5 s.211
16.  “Cubicles: The great mistake: Even the designer of the cubicle thinks they were maybe a bad idea, as mil   
lions of ’Dilberts’ would agree”. By Julie Schlosser, FORTUNE Magazine, March 22, 2006 6.

Figur 3 Action Office
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Figur 4 Action Office 2

Figur 5 Mötesrum av Nelson

 17. George Nelson: The Design of Modern Design, Stanley Abercrombie. ISBN: 0-262-01142-5 s.218
 18. “Cubicles: The great mistake: Even the designer of the cubicle thinks they were maybe a bad idea, as mil   
lions of ’Dilberts’ would agree”. By Julie Schlosser, FORTUNE Magazine, March 22, 2006
 19. George Nelson: The Design of Modern Design, Stanley Abercrombie, ISBN: 0-262-01142-5 s.226
 20. George Nelson: The Design of Modern Design, Stanley Abercrombie, ISBN: 0-262-01142-5 s.229
 21. A History Of interior Design, John Pile, ISBN: 1-85669-418-6 s.401

vara bättre att leva i en asymmetrisk värld än i ett bås? Så klart kostar det mer och gjordes 
aldrig. Men det var här som Nelson påbörjade sina tankegångar om att människor vill kont-
rollera sina miljöer17.

2.4 acTion office 2
Version nummer två av Action Office kom ut 
1968 och var enligt Nelson ett system med en 
omänsklig effekt, det handlade mer om att få så 
många personer som möjligt in i en lokal än om 
att göra en miljö där arbetarna kände glädje och 
lust att jobba. Hade de förstått hur Action Office 
kontoret skulle se ut om det var många?18. Is-
tället bildades den trista opersonliga miljön men 
det brydde sig företagen inte om! Det blev en 
stor succé.  

Nelson jobbade för att skapa en humanitär miljö, det var en stor yta som skulle bli kontor, 
det svåra var att få det att inte se ut som en parkering. Det verkade som om inget på mark-
naden kunde skapa den mänskliga känslan och om så inte var fallet bestämde Nelson sig 
för att själv se till att det skapades.

Resultatet var inte en panel där saker hängdes utan ett 
skrivbord där saker kunde placeras. Den hade flera inn-
ovativa lösningar bland annat hårda ytterkanter och mju-
ka inner kanter, telefon ställ, en flexibel lampa, längst bak 
fanns en soptunna som enkelt kunde tömmas. Det vikti-
gaste var att det fanns ett utrymme mellan alla saker, det 
skulle ge en psykologisk känsla av rymd.

En insikt Nelson fick var att människor ville kunna kontroll-
era sina miljöer, bilda ett territorium, sin privata sfär. Men 
det som gjorde att den här miljön fungerade, färgerna, 
konsten, paraplyerna, var precis det som bidrog till att se-
rien lades ner. Den var för oseriös, inte tar man ett kontor 
på allvar om man har gjort det till en lekstuga19.     

Efter detta följde flera projekt som Pad, The Soft Wall och The Shared Office som alla var 
intressanta projekt som tyvärr inte utvecklades, dels för att Herman Miller hade växt så 
stort och Nelsons relation till företaget hade ändrats, men det var också tiden, den sortens 
äventyrlighet och lekfullhet fanns inte på kartan. Mot slutet av hans liv letade Nelson efter 
en Kontor teori.  ”Kontors design behöver inte vara komplex men den bör vara tillmötesgå-
ende”20.  

Efter Action Office kom det ett antal olika kollektioner, från olika länder som Tyskland, Eng-
land, Italien, Kanada osv. Nu när det var meningen att arbetarna skulle sitta stilla hela da-
gen började man förstå att det inte skulle hålla i längden, ryggproblem och smärtor blev allt 
vanligare. Man började då rikta in företagen mot en mer Ergonomisk marknad21.  
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22.”Berömda Baktankar” artikel i Göteborgs posten 2006-10-02 av Olle Niklasson, Linköpings Stadsbibliotek  
23. ”Mathssons två sidor” artikel i Sydsvenska Dagbladet 2006-12-17  av Carolina Söderholm
24. Bruno Mathsson, Dag Widman, Karin Winter och Nina Stritzler-Levine, Bokförlaget Arena, Malmö Stock-
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Mathsson-svenska arkitekter och formgivare, Hedvig Hedqvist, ISBN:978-91-86593-77-3, sida, 28

Figur 6 Stolen Eva med vinklat bord

Figur 7 Kontorsbordet med ”maguttag”

Ljud absorbenter blev en produkt som behövdes då Action Office blev allt vanligare, dessa 
öppna kontor skapade ett nytt problem, Ljudet, men istället för att skapa ljudabsorbenter 
valde många företag att sänka taket, detta skapade en klaustrofobisk känsla och gjorde 
kontoret till en ännu värre plats. Det är först nu på senare tid som man har börjat se kon-
torsrymden som något positivt och fritt.  

2.5 bruno maThsson 
(1907-1988) var en svensk designer stationerad i Småland. Han 
var en av Sveriges mest internationellt kända designers. Under 
hela sitt skapande fick han strida för sina möbler, eftersom de 
var så moderna var det svårt att få personer att ge upp det tra-
ditionella. 

Han kom fram till den perfekta sittkurvan genom att sätta sig i 
en snödriva och på så sätt föra över den till ritbordet22. Man får 
dock problem om man inte är samma längd som Bruno. Det 
som Bruno ville göra var att förändra människans helhetsmiljö, 
därför skapade han också ett experimentellt modernt boende, 
glashus23.  

Under hela hans liv strävade han efter att skapa en 
möbel som uppfyllde de designtankar han hade. Bland 
annat halvligger man ofta i hans stolar, inte i Jetson 
kanske men den har ändå en tillbaka lutning. Hans 
möbler är väldigt fina och idag väldigt eftertraktade. 
Bruno Mathsson skapade kontorsmöbler under senare 
delen av hans liv och följde utvecklingen med datorn. 
"Maguttag" som Bruno Mathsson designade kom in 
i 1980-talets kontorsmöbler. Lutande arbetsytor och 
bord och stolar på hjul. Han fick en hel del motstånd, 
men han höll fast vid att arbete utförs bäst när kroppen 
är i vila. Hans datamöbler visades på mässan "Data, 
kontor, miljö" i Stockholm 198224.  Detta arbetade han 
med enda fram till sin död.

 
Och såklart gick dessa datamöbler i hans designfilosofi, lite tillbakalutad så att kroppen kan 
låta tankarna vandra, för det är då han ansåg att det verkliga jobbet tar sin början.
 "Mest produktiv är man ju ändå inte när man arbetar utan när man vilar. Jag är i varje fall 
bara produktiv när jag skenbart lättjefullt ligger i min liggstol och skenbart stirrar ut i rum-
met. Det är de verkliga arbetsstunderna. Då jag brottas med idéerna”.25 

2.6 verner panTon (1926-1998)
Var en dansk inrednings designer och färgteoretiker. Hans mest kända verk är Panton sto-
len som är ett enda stycke av plast och som kan staplas och hans färgsprakande tapeter. 
Hans designer är väldigt lekfulla, poppiga och färgsprakande. Men man kan också se att 
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Figur 8 Living Tower Figur 9 Flying Chair Figur 10 Multi level Lounger

26. ”Allt utom Vitt” artikel i Dagens nyheter 1998-11-22 av Birgitta Rubin, Linköpings Stadsbibliotek

den sexuella revolutionen har haft en stark del i hans design. Det är inga möbler där man 
sitter rakt upp med hopknipna ben. Istället ska man fläcka ut sina kroppar, och vagga, eller 
snurra avslappnat. Han gjorde också mysgrottor där Panton tydligt ville att man skulle trivas 
tillsammans. Många ansåg att Pantons möbler uppmanade till oanständigheter26. Man kan 
lägga märke till hans möbler i flera Bondfilmer och det gjorde att han blev en internationell 
säljsuccé. 

Han började snart bli för mycket för Danmark då han egentligen hade mer gemensamt med 
avantgarde i Italien och USA än med sina egna landsmän och han började letade efter en 
möbelfabrik som trodde på hans idéer. Det var när han i Basel, slog sig ner nära Herman 
Millers europeiska fabrik som han hittade den partnern.  

1963/64 gjordes Multi-level Lounger som är en stål ram med klädda kuddar där på olika 
nivåer där man kan ligga eller sitta på det sätt man själv finner skönt.  Samma år gjorde han 
också Flying Chair, som ser ut som en böjd tunga med fästen i båda ändarna, där man kan 
variera höjden. Den böjda formen ser mjuk och behaglig ut. Det är en lekfull design som är 
avslappnad. Där man vaggas fram och tillbaka. 

"Jag gör inte, och har aldrig gjort som alla andra"- var Pantons motto. Panton ville också 
utmana människor att använda sin fantasi och skapa en spännande miljö. 

1968/69 skapade han Living Tower till Vitra och Herman Miller. Det är en skulptur med fyra 
olika nivåer att sitta på. Dessa kan ses som sociala experiment där han ville ändra hierarkin 
på kontor. Det finns en lekfullhet i hans design som ger vuxna möjligheten att på ett tillåtet 
sätt leka.

2.7 monica försTer 
(1966- ) Hon är uppväxt i Lappland. Utbildad på Beckmans 
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27. Http://www.monicaforster.se/#/about
28. ”Monica Förster ger upplevelser” Artikel i Svenska Dagbladet 2008-10-16 av Erica Treijs
29. Http://www.designboom.com/history/joecolombo_cabriolet.html (hämtad 2015-03-28)
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Figur 11 Cloud

Figur 12 Cabriolet bed

Figur 13 Feltri

och konstfack i Stockholm. Några av hennes arbeten tillhör 
de mest kända internationella designobjekten27. Hon tar inspi-
ration från samisk slöjdkonst, asiatisk matkultur, modevärlden 
och naturen. I hennes design leker hon med renodlade former 
och antingen inga eller starka färger, ofta med kontraster som 
bildar något nytt.  

Hennes Cloud är den produkt som jag tar inspiration ifrån. 
Det är ett portabelt rum som på bara tre minuter blåses upp 
och hålls så med en tyst fön. Hela denna är i materialet nylon. 
Cloud är till för möten, vila och koncentration. Tanken bakom 
är att man ska känna att man är bland molnen. Hon kom på 
tanken när hon var på resa och flög med ett flygplan. Hon är 
formgivaren som vill bjuda människor på något. 

När hon var yngre gjorde hon mer vildare design, en självlysande toa sits och silikonlampor 
för David Design. Då hon har element av natur i sin design är hon medveten om att dagens 
formgivare alla måste fundera över vår natur, men i form av en resurs ska den hanteras var-
samt och hållbart. För Förster innebär detta samarbete med andra miljömedvetna personer 
som gör att hennes design håller måttet. Dock är hennes möbler dyra, men det förklarar 
hon som att personer som köper dem verkligen vill ha dem och tröttnar heller inte på dem28. 

2.8 Joe colombo
Från Cloud kan jag se en linje dragen till Joe Colom-
bos säng  ”Cabriolet bed”. Genom sin research om 
levnads vanor både på dagtid och nattetid skapade 
han ett utrymme för flera aktiviteter. Det överdrag-
bara skyddet täcker hela sängen precis som en ca-
briolet och ger användaren en privat atmosfär. Den 
har också en kontrollpanel där man kan styra fönen, 
cigarettändaren, radion och telefonen. På baksidan 
finns det en spegel. Detta är likt Cloud därför att det 
är ett rum för vila eller aktivitet. Där användaren kan 
stänga in sig och ha en privat miljö29. 

2.9 felTri av gaeTano pesce
Han är en italiensk designer som med stolen Feltri har skapat 
ett experiment med material och konst, en stol där användaren 
själv kan bestämma om denne vill ha insynsskydd eller inte. 
Den är i filt där den nedre delen har doppats i harts så att den 
blivit stel. Över delen är fortfarande flexible och kan ställas in 
efter användarens behov. Det finns två olika storlekar på ryggen 
där en är längre och en kortare. Dessa stolar presenterades 
1987 på Milans Möbel mässa30.
Det finns flera stolar som likt Feltri har en flexibel överdel för att 
skydda brukaren. 



11.

31. Carolien Laro (hämtad 2015-03-28) http://gizmodo.com/5725738/its-a-chair-its-made-from-wood-and-its-flexi-
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32. Clean desk policy (hämtad 2015-03-16) http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com/definition/cle-
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35. ”Öppet kontorslandskap ger chefen stjärnglans” Chef ,6 mars 2014, Maria André 

Figur 14 ABW 

Exempel på dessa är Fredrik Färgs stol Coat (se figur 35), Muka Lab som skapade The 
Reves (se figur 34) och alla dessa tre stolar har en flexibel del som ska ändra formen på 
stolen och skapa en privat miljö. Sedan finns det stolar som är flexibla men på andra sätt. 
Carolien Laro har skapat en flexibel stol helt i trä (se figur 23). Benen har hjul som trycks 
utåt av tyngden på användaren. Trä pallen har gjorts flexibel genom urfrästa spår genom 
sitsen31. 

2.10 acTiviTy based workplace (abw): 
Utmanar bilden av det traditionella arbetet. Arbe-
tet är en aktivitet som utförs och behöver inte vara 
sammankopplat till en fast plats. ABW är en arbets-
miljö och ett arbetssätt där arbetsuppgifterna avgör 
var arbetaren väljer att arbeta. Medarbetarna har 
inte egna skrivbord utan i ABW lösningar tillämpas 
”clean desk policy”. Det är riktlinjer för hur medarbe-
tarna ska lämna sina arbetsplatser när de går hem.

Detta är för att underlätta för städarna, öka effektiviteten då man inte behöver leta efter 
saker, få arbetarna att jobba mer elektroniskt, öka möjligheten för arbetarna att flytta runt, 
göra kontoret öppet för alla, höja säkerheten, skapa en företagskultur som förespråkar 
ordning och reda och utstrålar effektivitet vid kundbesök. 32 33  

I ABW är rummet utformat med olika zoner, en zon för socialt umgänge, en för arbete i 
grupp, en för självständigt arbete, tyst avskilt arbete i tysta zoner eller rum. Arbetarna har 
ett hemområde de utgår ifrån och kan sedan välja olika områden att arbeta på beroende på 
vilken arbetsuppgift de för tillfället har.

ABW fungerar ungefär som hemmet där varje rum har sin funktion: i köket lagar du mat 
och äter, i vardagsrummet slappnar du av i soffan och tittar på tv, i sovrummet sover du. På 
samma sätt fungerar ABW, i den öppna delen väljer du kanske att läsa och besvara mejl, 
eller göra research, i ett tyst rum kan du sitta om du behöver arbeta ostört, i ett mindre mö-
tesrum kan du ha möten med kollegor eller besökare och i ett större mötesrum kanske hela 
avdelningen får plats34. Det är alltså aktiviteten som bestämmer var du jobbar och som är 
i centrum.

Mer och mer personer söker sig utanför kontoret, till caféer. Det är ett lagom surr och ingen 
som stör. Dina medarbetare finns inte i din närheten, människor börjar inse att man inte 
behöver så kallad face- to- face time hela tiden, och att vara ifrån sina medarbetare kan 
bidra till en bättre jobbrelation. En doktorsavhandling från Högskolan i Gävle 2012 visade 
att medarbetarnas prestation försämras med upp till tio procent om de störs av vad kolleger 
i bakgrunden säger35. 

”Kontoret som mötesplats får aldrig ringaktas. Men om man har ett flex kontor, kanske man 
känner tillit från ledningen - jag gör mitt jobb under ansvar, det blir resultat utan att någon 
håller ständig koll på mig.” – Säger Christina Bodin Danielsson som är specialist på  kon-
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Figur 15 ABW

36.”Välfärd på kontoret” Sustainability journal, Formas december 5 2011 (http://miljoforskning.formas.se/sv/Num-
mer/December-2011/Innehall/Ovriga-artiklar/Valfard-pa-kontoret/) hämtad 2015-02-27
37. ”Kontorslandskapets förbannelse” Postat 2012-10-05 av Alexander Rozental för Manegen (hämtad 2015-02-
27)( http://www.psykologifabriken.se/kontorslandskapets-forbannelse/)

Figur 16 EFG Surround tillfällig arbetsplats

Figur 17 Möbelmässan monter Horred`s

torsmiljöer och bedriver mycket forskning inom ämnet.
Hon skulle rekommendera flex kontor, ABW, men då 
till de jobb som fungerar, banker är svåra på grund av 
deras säkerhetsregler36. När man bygger kontor pla-
nerar man ofta för en arbetsplats där alla har egna 
rum eller där alla sitter i öppet landskap. Det blir en la-
gom dålig lösning för alla. Det är bättre att kombinera 
olika typer av arbetsplatser inom ett kontor säger hon. 

En studie som nyligen genomfördes av Urs Fischbacher, professor i ekonomi vid Universi-
tet Konstanz i Tyskland. Han och hans kollegor fann att den eventuella ökning av samar-
bete som uppstår till följd av öppna kontorslandskap har tydliga vinnare och förlorare. De 
individer som ofta söker hjälp ifrån sina kollegor drar stor nytta av att det saknas verkliga 
barriärer mellan de anställda, medan de som får hjälpa till reducerar sin prestationsförmåga 
avsevärt. Studien visar att det krävs stora mentala resurser för att kunna koncentrera sig på 
sin egen arbetsuppgift samtidigt som individen ständigt blir avbruten av frågor från andra, 
något som inverkar negativt på människans informationsbearbetning och produktivitet37. 
Det skapar en osund jobbrelation till sina kollegor, frustration och stress över att bli avbru-
ten är inte ovanligt.

2.11 möbelmässan i sTockholm 2015
När vi var på Light And Furniture Fair i Stock-
holm kollade jag en hel del på vad det fanns för 
kontors alternativ och trender. Det är fortfaran-
de är båsen som regerar och som man ser lik-
nande tolkningar av. Men man börjar tänka mer 
på att man inte ska ha ryggen oskyddad. EFG 
som jag stötte på, de hade en smart S Kollek-
tion där man tillfälligt skulle arbeta. De är gjorda 
för koncentration och fokus, de har gjort en del 
som går över bordet, en tak känsla, tyvärr är 
ryggen då bar.

Att skydda användaren har nu kommit upp på 
agendan och det ska gärna finnas någon liten gli-
pa eller så ska hela ena sidan vara öppen. Det 
fanns flera ljudisolerande ”hus” och om man satte 
sig var det som en lite mysig grotta och ljudet för-
ändrades, även om hela ena sidan var öppen. De 
färger som användes var ljusa med någon accent 
färg som sticker ut och visar en detalj. Kombina-
tioner av olika sorters möbler var återkommande, 
soffan i hyllan är också den ljudisolerad.

38. Jacob Lindberg, 2015-02-24
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Figur 18 “Space Office” 1999 Peters uppror 
mot chefen

2.12 inTervJu Jacob lindberg:
Jobbar som system analytiker på Volvo och med det 
menas att han jobbar med produkt uppföljning och 
mäter kapaciteten på produktionen. Han förklara-
de att han avskyr miljön på sitt jobb. Det är ett kon-
torslandskap, med hög ljudnivå då lunchrummet är 
i samma rum som arbetarna. De sitter i bås tillsam-
mans med tre andra. Han kommer aldrig in i flow sä-
ger han, utan är stressad dagligen och blir avbruten 
så fort någon förbi och kollegor kommer ofta förbi och 
ställer frågor. De har inga mattor på golven och ljudet 
är det som stör honom allra mest. Känslan av att vara 
övervakad är också påtaglig, då av de som sitter i 
samma bås som honom. Han jämförde sin miljö med 
den i filmen ”Office Space”. Lindbergs kontorsmiljö är 
i en tråkig grå blå färg38.  

Då de har regler om att man inte får ta kort beskrev han hur han ofta sitter. Gärna upp med 
fötterna, i en väldigt nedhasad position som inte alls är ergonomisk, men som gör att han 
finner ett läge där det är skönt ett tag och då han måste, så att säga skynda sig att jobba 
innan han måste byta ställning igen. Detta skulle vara ett exempel på hur rörelsen stimule-
rar arbetet och fokuserar hjärnan.

2.13 enkäT:
Den enkät undersökning jag gjorde var av ett enkelt slag där jag undrade över stress och 
flow. Nästintill alla hade befunnit sig i flow men visste inte vad det var. Många var ”lite 
stressade” och som nummer två kom ”ganska stressad”. Den fråga som dock gav mig en 
betydligt klarare bild av kontor var vad kan utvecklas på ditt kontor? Många hade saker och 
tankar att komma med. Ljudet var det många som ansåg att det skulle jobbas med. Vari-
ation på saker skapar spännande nya sätt att förhålla sig till inredningen. Väldigt många 
kommentarer handlade om att kontoret skulle skapa en känsla av att det är okej att arbeta 
med stängd dörr på kontoret. Många säger också att de känner sig övervakade på konto-
ret. Alla deras kommentarer är av intresse och de behöver arbetas vidare med. Tyvärr var 
det inte många frågor som gav mig lika mycket. Men det är framförallt kommentaren som 
att jag vill inte bli störd utan vill ha ett glasfönster vid dörren så att kollegor förstår att jag 
jobbar. Ser de istället att jag inte jobbar är det så att säga okej att störa. Det är intressant 
att man på jobbet vill vara ensam men känner att det inte är accepterat av kollegorna. 

2.14 sammanfaTTning:
Flow handlar om att en person själv vet vilken miljö som fungerar för dem att lättast komma 
in i flow. Då den känslan är så individuell och mycket egentligen hänger på vad det är för 
aktivitet som du ska göra. Det ska vara en motiverande och utmanande aktivitet. Ofta bety-
der inte miljön något för flow tillståndet, om det nu inte är så att du blir avbruten hela tiden, 
det kan vara småsaker som att någon går förbi eller du tycker att du hör någon nämna ditt 

38. Jacob Lindberg, 2015-02-24
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namn. Alla avbrott skapar en frustration och det blir svårt att komma in i flow igen. Så klart 
har miljön betydelse för vissa personer då det är så individuellt. 

Då vi drivs av vårat sociala liv tar jag upp den biten om att vara ensam. Många kopplar det 
till något dåligt. På jobbet kan det bli konflikter då vissa personer jobbar bättre i en ensam 
miljö, eller instängd miljö. Där inga kollegor stör eller hörs in. Man kan dock känna att man 
missar saker men å andra sidan är man produktiv och kan vara trevlig mot kollegorna när 
man känner att man hunnit med det man skulle. Stressen försvinner men man kan kanske 
bli kallad workaholic eller eremit. För att kunna jobba ensam måste man ha yttre krav på 
sig. Det kan vara att man inte ska göra kollegorna eller chefen besviken. Detta är en stark 
drivkraft. 

Action Office var ett stort spännande projekt som påverkade utseendet på kontoret, från 
att ha varit ett vackert och luftigt koncept gjordes det om tills det helt försvann och ersattes 
av de ekonomiska cubicle. Action Office 1 baserades på undersökningar om kontorsmiljö-
er och människorna i dem. De menade att  ”kropps rörelse är relaterat till mentalt flyt och 
vakenhet”. Man skulle få arbetarna att röra på sig, gå och hämta en mapp, gå och svara te-
lefon. Det var den rörelse som Action Office undersökningen fann relevant. Allt med Action 
Office handlade om att man skulle kunna förändra hur den placerades, men väl på kontoret 
gjordes ändringar inte. Kontoren blev omänskliga, otrevliga och utgick bara ifrån företagets 
ekonomi, det var billigt med cubicle. 

Nelson tyckte att människorna skulle kunna kontrollera sina miljöer. Bilda en privat sfär, där 
de får vara mästarna eftersom det finns så många olika människor, de som gör och de som 
skjuter upp, de som sorterar och de som grisar. 

Bruno Mathsson ansåg att man arbetade som hårdast när kroppen vilade. Men det handlar 
mer om tankeprocess. Flow handlar om högst 10% tanke och planering, det handlar fram-
förallt om att man ska göra, inte tänka.

Pantons möbler var utmanande men inte tidslösa, i alla fall inte hans stora installationer. 
Hans design filosofi var som honom- utmanande, nytt och färgglatt. Många av hans möbler 
är sensuella och ska bidra till social öppenhet och lekfullt. Inga möbler man sitter ”fint” på. 
Att det var just kontor som han designade vissa av sina färgklickar till är intressant och vå-
gat. Jag kan tydligt se en lek design som kan föra användarna tillbaka till barnåldern. Det 
är klättring och gungning som är roliga attribut till hans design.  

Monica vill bjuda individer på något. Alla formgivare måste tänka på jorden och hållbarhe-
ten på det vi skapar. Inget slit och släng. Hennes Cloud är ett portabelt rum som är till för 
vila, fokus och möten. Hennes Cloud kan jag koppla med Joe Colombos säng Cabriolet 
som har den känslan att skapa ett rum i rummet.

ABW eller flex kontor är ett kontor som på sista tiden håller på att ta sig in på kontoren. Det 
utgår från att arbetarna ska välja zon utifrån vilken uppgift de ska utföra. Man tar hemmet 
till jobbet, precis som hemma gör man olika saker i olika rum. I det öppna rummet sitter du 
om du vill prata, ha möten, ha brainstorming mm. Om du väljer ett tyst rum blir du inte störd, 
kan ringa telefonsamtal utan att någon hör eller jobba koncentrerat. Detta tycker Christina 
Bodin Danielsson är det bästa, där individerna själva får välja.

2.15 reflekTion:
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Flow på arbetet är inte ovanligt om man har den motivation och kunskap som behövs. Det 
är olika för alla, men det som är en gemensam nämnare är störande saker som bryter kon-
centrationen. Sedan är det att det inte alltid känns tillåtet att stänga in sig. Kollegor kanske 
anser att det är oartigt. På arbetet vill man ibland bli lämnad ensam förutom när man har 
rast, om man ska vara på möte eller om uppgiften kräver flera parters delaktighet. Man vill 
känna att det är okej att vilja vara ensam. Kollegorna ska inte bli stötta för att man inte vill 
prata om allt när man ska jobba med ett projekt som man verkligen vill starta med. Något 
som behöver din fulla tankeförmåga och din koncentration. 

Enligt Nelson vill individer kunna påverka sina miljöer, bilda en privat sfär där de själva får 
bestämma. Detta finner jag ytterst logiskt, det känns självklart att man vill kunna påverka 
sin miljö så att man kan arbeta så bra som möjligt, det borde kontors ledningen också vilja. 
En glad arbetskraft jobbar bäst.  

Jag anser att Bruno Mathsson hade kommit in på en intressant tanke, om man ligger lite 
tillbakalutad och arbetar kan man sitta längre, om man kombinerar detta med en härligt 
gung rörelse tror jag att man kan sitta ännu längre utan att bli trött. Nästan som att man 
gungar fram koncentrationen och fokuset. Lika så med Verner Panton men hans design är 
mycket mer lekfull och barnslig än Brunos. Dessa kan skapa en säkerhet som jag tror kan 
vara nyttig att ha på ett kontor. Att känna sig säker är trots allt något alla vill känna annars 
kan stress uppkomma, osäkerhet och andra känslor som påverkar användarens jobb på 
ett negativt sätt.   

Med Cloud finns det flera möjliga aktiviteter, dels är det beroende på uppgiften och på indi-
viden som ska vara där inne. Aktiviteterna som Monica anser ska göras är Möten, Vila och 
koncentration. Hon  har förstått att allt beror på aktiviteten och individen. Det finns personer 
som inte kan jobba i den ställningen som man får inne i Cloud (då blir vila aktiviteten), men 
det finns andra som tycker det är ypperligt och blir genast koncentrerade. Det jag är intres-
serad av är Clouds belysning, jag kan dock inte hitta något om hur hon löst det problemet. 
På bilderna ser det ut som att hon har en ljuskälla riktad mot botten från utsidan. Det skapar 
ett dovt ljus som förstärker moln känslan. Jag har också reflekterat över om man ser in i 
Cloud så kan detta skapa det sociala yttre kravet, om kollegorna ser att det är du som sitter 
där inne kanske du känner pressen att jobba på ännu mer koncentrerat.  

ABW är en underbar lösning och utmanar synen på öppna kontor. Individen får själv be-
stämma och får då ett stort ansvar att se till så att alla uppgifter görs som de ska. Det bildas 
en naturlig rörelse på ABW kontor då alla rör sig mellan de olika zonerna. En förståelse för 
att alla arbetar olika faller sig naturligt då alla jobbar på olika platser och har olika uppgifter, 
man har inte klämt in arbetarna på likadana kontor utan alla får en egen zon som de utgår 
ifrån, där de kan byta om de känner att de jobbar bättre på annat håll. Det negativa är att 
man inte får ha ett privat kontor, där man har sina privata saker, det ska vara rena ytor när 
man går från jobbet vid arbetsdagens slut.  

Många söker sig utanför kontoret, till caféer där det är personer de inte känner som skapar 
ett härligt surr eller mummel. Kan detta vara för att få tillbaka den yttre påverkan? Jag tror 
det, ett tyst ensamt rum är inte lika roligt att sitta i om det inte är någon som sitter där och 
ser att du jobbar förlorar man en väsentlig del av den yttre påverkan och den egna moti-
vationen att jobba koncentrerat. Får man den belöningen som flow kräver om du sitter i ett 
tyst rum? Om man vill sitta isolerad men bland kollegor som inte kan störa dig? Får man 
inte den belöningen bättre då?



16.

Detta anser jag och jag har egen erfarenhet att det är så för i alla fall mig. Just nu befinner 
jag mig på Pukebergs café (``hos oss´´) och jag har suttit här i snart tre timmar. Jag kunde 
inte sitta vid mitt skolbord, det var så mycket rörelse och personer som kastade bollar( som 
någon sorts tankemetod möjligtvis, men blev störigt så tog min tillflykt till fiket) En negativ 
aspekt av detta är att jag kände mig tvungen att köpa saker, det blev två kaffe och en stor 
paj bit. Inte det bästa för figuren eller bankkontot. 

Feltri stolen, Coat och The Reves har alla en sak gemensam, användaren kan själv be-
stämma hur brukaren vill använda stolen, sitta öppet eller sitta mer skyddat? Det som jag 
anser är en nackdel med alla dessa stolar är att skyddet inte är till 100 procent. Jag anser 
att möbeln kommer att behöva ett skydd som är framifrån lika mycket som sidorna och 
baksidan. Men framförallt där användaren får välja anser jag vara det som gör att flow kan 
infinna sig. Den personen vet trots allt bästa själv vilka krav som behöver uppfyllas. Det är 
mitt jobb som designer att tänka på det som den personen kan behöva och försöka uppfylla 
dess önskningar.

Designa en möbel som ska hålla kvar personen i en jobbig och störig miljö men ska vara 
isolerande och skyddad på något sätt. Där man kan gunga fram fokus. Detta är det jag 
kommer att börja med. Min möbel kommer ha dessa olika aspekter för att lösa det problem 
jag funnit. 

Detta är de aspekter jag kommer jobba med:

  Ej bli avbruten
Rörelse
Rum i rummet
Påverka sin miljö 



3. genomförandeT

17.

1. En enkel skärm som inte 
stänger in eller ut ljud tillräck-
ligt.  

2. Tanken är att man ska sät-
ta skärmen på en befintlig stol 
genom att klämma fast fäste-
na. Sedan får man det skydd 
som behövs. Det dåliga är att 
man kanske inte kan fästa 
den på varje stol.  Benen på 
användaren skulle sticka ut 
som på illustrationen nedan. 
Roligt!

Cabriolet bed, privat rum. Den svarta hjälmen är designad för Harley Davidsson, indikera säkerhet

Figur 19 cabriolet bed     Figur 20 Hjälm 

3.1 skisser: 
Jag började skissa och har tre olika koncept som kommit upp i min research och jag har 
andra attribut som ska vara inspiration för att komma fram till en produkt kommer hjälpa  
till i kontorsmiljöer. 

3.1.1 koncepT 1: 
Det första konceptet jag valde att ta inspiration ifrån är Colombo sängen. Den skyddar och 
är lik Monica Försters Cloud som är till för vila och skydd. Det var också därför som jag 
valde hjälmar, eftersom det är något som skyddar och har en naturlig rörelse av att fälla 
ner ett visir.



3. Skapar istället en stol som har den inneslutan-
de möjligheten, ett duschdraperi. Men jag kän-
ner att jag kommer bort från hjälmen nu och går 
tillbaka till det. 

18.

4. Jag tycker den ser ut som en hjälm. Detta är 
en av de saker som jag inte gillade med den. Men 
kände att jag behövde komma tillbaka till den de-
len av konceptet då alla tidigare skisser var i Co-
lombo stilen, jag vill kombinera dessa och det är 
det jag jobbar mot nu.  

5. Den här skissen ser ut som en framtids hjälm 
och jag gillade enkelheten. Känns väldigt inne-
stängande dock. Kan se en väldigt förenklad vari-
ation av sängen Cabriolet. Men vill testa att göra 
det tydligare.

6. Nu ville jag göra den mer komplicerad och hot-
full. Det ska göra så att ingen stör användaren om 
individen inte vill bli störd. Dock ingen bra lösning, 
man innesluter inte brukaren helt. 

7. Jag testade att göra den mer hotfull och det 
lyckades jag med. Ser ut som en vass näbb. Be-
nen hänger och dinglar. Tak hängande är inte det 
bra då taken på kontor oftast är av spröd kvalité. 



19.

 

1. Visar en stol där man viker 
fram skyddet. 
Men det var svårt att visa utan 
att sitta och laborera med tyg. 
Det är därför som jag gick vidare 
med att göra nästa modell med 
riktigt tyg.  

2. Detta är en förenkling av skis-
sen innan men gillar den inte då 
skygglapparna inte kan varieras. 
Hela stolen påminner om flad-
dermusstolen som var populär 
när jag var liten.  

3.1.2 koncepT 2:
Inspiration från en filt, mysig och omslutande. Precis som Feltri stolen vill jag skapa nå-
got som ska omsluta. Där användaren får välja om de vill sitta omsluten eller öppet. Det 
ska gå att variera.

Feltri stolen av Gaetano Pesce, kvinna kramar stickad pläd ska indikera mysighet, 
trästol av Designer Carolien Laro och ska indikera rörelse och flexibilitet. 

Figur 21 Feltri     Figur 22 Kram        Figur 23  Carolien Laro



7. Gick tillbaka lite i skissproces-
sen, till Feltri. Den här skissen 
var bara för att få in mig i rätt tänk 
igen. 

8. Ändrade designspråk och 
ändå kan utgångspunkten sy-
nas. Gillade den men anser att 
den har en nackdel. Framåt finns 
det inget insynsskydd. Det vill jag 
ändra på.

9. Utvecklade den så att bruka-
ren kan variera insynen helt efter 
eget initiativ. 
Denna gillar jag men behöver ut-
veckla den.  Designen kan vara 
distraherande. Det är trots allt 
aktiviteten och människan som 
ska vara i fokus. Jag ser många 
problem, frågan är om den pas-
sar på ett ABW kontor?

20.
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2. En utveckling från första skissen, 
lite mer kupad där man delvis stäng-
er in sig. Den har en elliptisk öppning 
på framsidan för att man ska kunna 
kika ut. Vill testa något som är på 
golvet. 

Bilder på Tält för att visa lekfullhet och ett krypin, vagga som är både tält och vagga. Ska visa säkerhet.

3.1.3  koncepT 3:
Det här konceptet kommer ursprungligen från Verner Pantons design där lekfullhet är det 
främsta. En vagga är en plats där man är trygg och säker. Likaså med tält, man kan göm-
ma sig och låta fantasin flöda. Detta vill jag utforska i en skissprocess. 

Figur 24 Tält    Figur 25 Vagga    Figur 26 Vagga och tält 

1. Min första skiss blev en tältlik-
nande låda som man ska sitta i där 
fram sidan kan rullas ner och skyd-
da användaren. Problemet kommer 
bli med benen anser jag, den känns 
instabil redan och lägger man till en 
rörelse kommer man finna den obe-
haglig. 
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3. Detta är en lättare version där man drar ner tyget som en rullgardin framför an-
vändaren. Jag gillar den här idén och den känns klockren. Sidorna är dock öppen 
på den här skissen. Skulle jag gå vidare med denna så är detta det första jag skulle 
ordna. Material kombinationer och färger skulle kunna göra stolen mer komplex. 
Har jag kommit bort från min inspirations källa? Inte egentligen, detta är en för-
enklad variation på ett skydd. En som jag gillar ju mer jag tänker på möjligheterna. 
Detta känns passande för ett kontor och möjligheterna till flow förhindras inte.



23.

3.2 sammanfaTTning

konTor
Tidlös, enkel, anonym

privaT
 kortlivad, komplex, personlighet

koncenTraTion
fokus

arbetsfokus
att göra

vila
avslappnande
Tankefokus 
att planera

Nu efter flera skissprocesser känner jag att jag har en tendens att vilja göra 
designen så underlig som möjlig. Måste stoppa mig lite då det fort blir för 
mycket och för komplicerat. 
 
När jag var i skissprocessen och skissade kände jag att jag verkligen ville 
göra den skissen. Men när jag målade nästa ville jag verkligen göra den och 
så fortsatte det. Tills jag kom till den här ”kram” skissen. Det som verkligen 
fångade mig var mysigheten. Jag var redan inne i en utvecklings fas när jag 
började med det sista konceptet. När jag skrev ner mina tankar och åsikter 
på varje skiss var det som att bli väckt av en väckarklocka. Jag hade helt 
kommit bort från vilken sorts miljö och aktivitet som faktiskt skulle vara i cen-
trum för min design. Den här ”kramen” utstrålar inte kontor, inte ens ABW, 
den utstrålar inte en datorbaserad aktivitet. Den visar mer en vilande box dit 
man går och somnar. Detta var inte mitt mål.

När jag reflekterade över mina skisser såg jag denna skiss i helt andra da-
ger. Den håller måttet för den aktivitet jag har tänkt mig. Den är annorlunda 
men den kan göras stilfull och få en bra design om jag jobbar vidare med 
den. I stolen kommer aktiviteten vara i fokus och ha en kontrollerad rörelse. 
Därför valde jag att gå vidare och utveckla denna. 

Jag gjorde en Positionsboard för att se till så att mina reflektioner stämde. 
Den skiss som jag ser flest möjligheter med är den med drag gardinen. 
Det är också den som hamnar närmast den blå pricken, som visar var jag 
vill hamna på dessa skalor.  



3.3 uTveckling

24.

Detta är min utvecklings fas med min start bild 
här till vänster. 

På de här kan man se att jag har armstöd som 
trycker ut tyget. Jag laborerade mycket med 
framkanten av stolen.  Bilden ovanifrån ska visa 
formen på armstöden.

Lekte här med olika material. Framförallt trä-
detaljer, gärna i ask. Jag gjorde också stolens 
luckor på denna. Bilen framifrån visar hur det 
skulle se ut. Detta är inte det bästa. Ska försöka 
lösa det så att luckorna inte sticker ut sådär. 

Denna har inga luckor men tyget ska vara ge-
nomskinligt, man ser in om det är någon som 
sitter där. Därför behövs inga luckor. Ett tunt tyg 
som ska spännas fast. Ingen isolerande aspekt 
finns och det tycker jag går ifrån min utgångs-
punkt.

Rundningen på gung delen är inte den bästa! 
Helt enkelt farlig! Men den har kontor färger. 

Sid vy
Ovanifrån

Sid vy

Sid vy

Sid vy

Framifrån

Framifrån
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På den gula har jag lagt till en grå gummi 
”sula” på medarna för att ta bort ljud. Det 
kommer annars att låta när man gungar 
på den. Det ska jag försöka få bort då det 
kan störa och orsaka koncentrationssvå-
righeter. 
På den gråa stolen bredvid, som har en 
lucka öppen och en stängd, kan man se 
att jag har ett ljust grått tyg inne och en 
mörkare sits. Jag har också lagt till två 
små läder flerpar så man kan stänga och 
öppna enklare. 

Insåg att jag kommer få problem med 
hållbarheten och trycket från använda-
ren.  
Trädetaljen här ska hjälpa till att stödja 
upp brukaren. Men då den bakre har en 
vinkel som inte är ideal och under tryck 
kommer det gå sönder. Måste ändras för 
att kunna stödja upp. 

Hittade quiltad polyester 
tyg som jag tycker är väl-
digt stiligt och klassiskt. 

Här har jag också laborerat 
med framkanten, tyvärr stör 
det den flytande form jag 
gillade. Så gick tillbaka till 
att ha det rakt i framkanten. 

På denna har jag ett 
quiltat tyg på luck-
an och ett tyg med 
genomströmning 
nertill. Där kan man 
se in om det är mörkt 
utanför och tänt i den. 
Jag ändrade vinkel 
på stödet under sitt 
ytan.

FramifrånSid vy

Sid vy Sid vy

Sid vy Sid vy



3.4 pappmodeller
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Det finns detaljer som är viktiga och som kommer ändra min design och vissa stora 
element som måste utvecklas:
1. Skåra för rullgardin?
Eller ska tyget bara ligga över ramen, ska det ha pinnar i sig för att hålla formen? 
2. Vinkel på meden
Just nu är det en farlig gungstol där vinkeln baktill kan göra att hela stolen slår runt. 
3. Formen på armstöd
Ska det vara organiskt eller ska det vara rakt? Ska detta finnas alls?
4. Verklig bredd på sittytan!
Är det för brett så att man inte når med armbågarna då kan man inte sitta och jobba. 
5.Luckorna! 
Testa var de ska böjas, om de ska böjas? Ska de också vara nerdragning? Ska det 
vara luckor?
6. Material: Ett tyg som är nät? Undersök om det är bra för att stänga ute ljud? Vad 
är hållbart och vad är inte vad fungerar ihop och vad fungerar inte?
7. Bör sänka den till högst 40 i framkant, då får man en större kontroll när man gung-
ar. Fötterna ska helst inte förlora kontakten med golvet.
8. Jag bör höja ryggen, så att personer som är 2 m ska kunna sitta med taket över 
sig. 

Av dessa  tre 
gjorde jag en mo-
dell i skala 1:5 för 
att få upp en bild 
av hur det ser ut i 
ett 3d Perspektiv. 

Sid vy Sid vy Ovanifrån
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Här testade jag att sätta vikningen i samma höjd som armstöden 
för att se hur det skulle se ut. 
Tydligt kan man se varför det inte var ett bra alternativ. 
Luckorna kan inte hänga rakt ner utan tar upp massa rum och ser 
ut som en fågel på väg att lyfta. Inte snyggt eller smart. Tyget kom-
mer släpa i marken och bli smutsigt.

 

2

1

Modell nummer ett har bred sittyta, smala ben, gungkurvan är far-
lig. Den gav dock ett mjukare intryck än vad skisserna visade. Då 
armstöden ska hjälpa till och trycka ut tyget och skapar en mjukhet 
blev den såklart också större. Dock kommer rullgardinen inte att 
kunna användas så som jag först hade tänkt mig. Nämligen att 
man bara drar så stannar den. Vad hindrar tyget från att åka ner? 
Vad får tyget att rulla lätt i vinkeln? 



28.

Hur kan drag gardinen sättas i olika lägen? Det gav ett taggigt 
utryck och blev fult tyckte jag. Men det blir så mysigt inuti som jag 
hade hoppats på så jag är på rätt spår i utvecklingen. 

Den har ett mer traditionellt formspråk då man har betydligt tydli-
gare ekrar. Dock anser jag att det är för spetsig och det känns som 
om man har huggit av en betydande del av designens formspråk. 

Frågan är hur gardinen ska fästas i baksidan? På något sätt ska 
man kunna dra med den hela vägen. Det kommer bli tungt. Man 
kanske kan sätta en stav i kröken så att man kan använda den 
som dragarm, men det kan skapa problem när man ska sätta sig, 
kan slå sig i huvudet.

Gardinen fungerar inte när man kommer fram till kröken. Tyget vi-
ker ner sig så antingen måste man stabilisera upp det med pinnar 
så som jag gjort här eller så måste man ha två rullgardiner. En 
som man drar ut samtidigt som taket och fäster i böjen. Då måste 
den klickas fast så att den inte släpper när man drar upp den med 
en hastig rörelse. 

3



Om jag väljer den här lösningen skapas luckor när 
man drar ut den. Jag gillar faktiskt att det skapas 
luckor så här.

När den är hopfälld, kommer den då att falla bakom 
stolen eller ska den samlas i en hopvikt hög? Jag 
tror det är bättre att ha högen. Kan bli för tungt att 
dra upp den annars. Problemet kvarstår, hamnar 
tyget fel åker det ner på användaren. Skenor eller 
något som håller tyget på plats måste jag tänka ut.

Jag förenklade skyddet då de tidigare lösningarna 
var komplicerade. 

4

29.

En förenkling: Jag har skapat en linje som 
följer med hela ryggen ner till golvet. Pro-
blem som jag av någon anledning inte 
funderat på tidigare var att luckorna krä-
ver stort utrymme. Man kan inte heller ha 
stolen vid en vägg eller nära varandra då 
luckorna kommer kollidera. 
I denna modell har jag också varit ute efter 
en återkoppling. Med det menar jag att 
bakre och främre lutande sidor ska luta 
lika mycket så att det blir en mer enhetlig 
design. 

Då denna stol är låg och en normallång 
människa enkelt kan se ner över kanten på 
stolen, är det nödvändigt med ett tak.

5



Modellens skydd: För att förstå att den faktiskt inte är så hög gjorde 
jag en modell på hur hög den blir. Problemen som finns är fortfa-
rande många. 
Om man ska röra ett skynke upp och ner bör det finnas någon 
mekanik eller kan man på ett enkelt sätt lösa dessa problem? Om 
det inte ska vara luckor vad ska det då vara som väggar och tak? 
Jag vill trots allt att de ska ha ett formspråk som man kan relatera 
till varandra, det ska inte vara två olika metoder för vägg och tak.
På modellen har jag gjort framkanten i samma vinkeln som ryg-
gens. 

3.5 skydd modell

Testade här att ändra framkanten. Gjorde den i samma vinkel som 
ryggen har och det gav ett annat uttryck. Den blev mycket snabb-
are i sitt formspråk. Men jag tycker också att bakdelen nu inte läng-
re hör till designen. Som om man har lämnat den bakom sig och 
den hänger inte längre ihop med sitt delen. Vilket kan vara bra då 
den hör ihop mer med medarna än med sitt delen. Det skapar två 
delar i en möbel som jag egentligen vill ska skapa en helhet och 
inte delar. 

Därför testade jag att på skissnivå göra så att alla får samma vin-
kel. Denna känns betydligt mer stabilare och enhetlig. Dock har jag 
använt mycket utrymme utan att det används till något. 

Det som jag inte riktigt anser vackert med denna är den bakre sitt 
delen. Röret som bildar ramen ska flyttas så att den går rakt genom 
sitt delen och ner i meden. 

Som denna. Här går röret ner i meden.
Frågan är om sitsen kommer behöva ett bättre stöd underifrån? 
Kan den knäckas? Om man förstärker den inifrån kommer det att 
hjälpa eller behövs ytterligare stöd?  

30.

Sid vy

Sid vy

Sid vy



Började tänka på tåg gardiner. Där är det en skåra 
och en fjäder gardin som man sätter på en hake. 
Det fungerar bra när det bara är rakt. Men jag har 
en sväng på min och det kommer inte gå att ha en 
Plissé gardin där (figur 27). Jag tycker att man ska 
försöka hålla designen så enhetligt som möjligt. 
Annars kan det bli rörigt och man får en kompli-
cerad möbel som anses vara ett hopkok av olika 
formspråk.  

Jag blev nyfiken och började mer ingående kolla på 
vilka sorters skenor det finns inom gardin världen. 
En värld där jag inte är bekant med något, utan 
har en djupt rotad motvilja för gardiner, men detta 
öppnade upp en helt ny värld. 
Detta är företaget Kirsch som arbetar med fönstret 
och gardiner i alla dess slag och miljöer. Hittade 
denna skena som heter Elité (figur 28). Dock hade 
den en öppen del på andra sidan som då kommer 
synas om man för in den i min design. 

C-skenan från Kirsch (figur 29), den kan böjas 
men om man har en sådan här lösning uppstår ett 
problem. Glipor. Då man behöver klämmor för att 
kunna skjuta en gardin fram och tillbaka och de 
som finns skapar ett stort mellanrum mellan skenan 
och gardinen.  Om man inte skapar en egen sådan 
genom att antingen sy in en tjockare tråd så att gar-
dinen sitter på plats. Den kommer då inte att åka 
lika smidigt och det förstör skenans huvudsakliga 
syfte. 

Ikeas motsvarighet kvartal (figur 30). Det är två 
spår på samma sida. Hade det varit på två sidor 
hade det varit perfekt. Tyvärr var den här böjen 
alldeles för lätt böjd. Jag behöver något som går 
snävare in i 90 grader. 

Figur 31 är den gardin skena som jag känner till 
men det är inte meningen att man ska använda 
spåren som finns i den utan man ska använda den 
yttre formen. Med en kanal Gardin är detta ett av 
de bästa alternativen. Detta förde in mig på nästa 
spår, Kanalgardiner.  

Figur 27

Figur 28 

Figur 29

Figur 30

Figur 31

3.6 skenor

31.



Min tanke är att jag vill ha en kanal gardin. Men då kommer tyget att bli alldeles för pack-
at så det är det första problemet att lösa. 

Det löser jag så här. Jag skapar öglor med avstånd så att tyget kan vecka sig. Sedan syr  
jag in öglorna på insidan. Då blir det inte så mycket glipor och man skapar något som är 
en kombination av kanalgardin och en öljett gardin. 

Dessa öglor kommer behöva en ram att färdas på. Jag funderade på ifall ett stopp skulle 
behövas. Om det inte räcker att tyget är spänt, mellan två rör, och när det  har tagit sig 
förbi kröken kommer den att hänga där. Eller behöver man ett stopp som man medvetet 
knäpper till? En knapp som spänner öglan till att vara hårdare. Eller ett glid skydd som 
sitter på tyget, när man vill sätta fast så drar man upp den. Kanske en magnet eller gum-
mi snodd? Det finns många problemlösningar men vilken skulle vara det bästa för min 
design? 

Figur 32 kanalgardin

3.7 gardinlösningar

32.



3.8 reflekTion inTervJu 

33.

Tog kontakt med en möbeltapetserare för att ställa några frågor. Det som jag tog med mig 
från intervjun av Frida Larsson var vilket sort skum man ofta använder, vilka former som är 
lättare och vilka som är svårare att klä in. Jag vet också nu att det kostar en hel del pengar 
att få möbler klädda. Är det möbler som redan har klädsel kostar det mindre, då timmarna 
går ner för att man inte behöver skapa nya mönster. Man tar bara av de gamla och målar 
av dessa på det nya tyget så har man sin mall. Så som designer kommer jag vara tvungen 
att göra det lättare för tapetserare att göra sin mallar, men också tänka ut i förtid hur ska 
den här möbeln kläs? 

Att tänka på det och att samtidigt fråga en tapetserare är viktigt. Möbelspik eller nitar är 
inte alltid lösningen på svåra problem. Tapetseringen bör vara en del av tillverkningen, 
inget man slänger på i sista stund39. 

Larsson pratade om säkerheten och hon blev fundersam när jag sa att tyget ska sitta fast 
på ramen. Detta ansåg hon vara en nackdel i offentlig miljö. Om det skulle hända något, 
brandlarm eller liknande måste tyget på ett sätt ge med sig. Släppa ut användaren så 
snabbt som möjligt. Därför tyckte hon att jag skulle göra tyget avtagbart istället40. Detta 
var något jag också gått och funderat på och hennes åsikt gjorde att jag började tänka i 
dessa banor. 

Jag gick tillbaka till konceptet för att återknyta det till sina associationer tält och vagga. 
Vaggning kommer när man gungar. Men tält känslan var inte tydlig. Därför tänkte jag på 
när jag var liten och lekte i just ett sådant tält som figur 33 visar med rund öppning och 
kardborreband som höll upp öppningen. Kardborreband kanske skulle kunna vara lös-
ningen på mina problem. 
Jag var dock inte säker och bestämde mig då för att hela klädseln skulle vara avtagbar, för 
att göra den lättare att tvätta och att förändra. 
Jag inte var säker på att kardborre var lösningen så jag ville ha ett annat alternativ att gå 
tillbaka till. Det är konceptet med urfrästa spår till en tyg pinnen som då håller tyget på 
dess plats. 

Figur 33

39. Frida Larsson 2015-03-04
40. Frida Larsson 2015-04-15



3.9 färgTesTer

34.



 

3.9.1 reflekTion färg

35.
41. ”Kreativitets koden”, Nicolas Jacquemot. S. 42

Färger kan skapa många associationer dessa fann jag i boken ”Kreativitets koden”:
 
Blå: Trovärdig, beroende, ansvarsfull, säker. Den kan också ofta framstå som kallare. 

Gul: Optimistisk, positiv, ljus, glad och varm. Alla behöver positivet i sina liv. Jag anser att 
det kommer påverka hela rummet om man har en möbel som sticker ut och som bidrar till 
en ljus och hjärtlig miljö. 

Grön: Lugn, hälsosam, frisk, välmående, miljövänlig.  Detta kan vara en bra färg om man 
har en policy där företaget vill framstå att ha ett miljötänk. Det bidrar också till en positiv 
och ”må bra” miljö. 

Röd: Lycklig, energisk, aggressiv. Detta är en färg som man ofta inte ser på kontor. Men 
då den är aggressiv vill kollegorna kanske inte störa, det kan också fungera så att ingen 
vill sitta i den då den faktiskt utstrålar aggressivitet.

Vit: Enkel, ren, oskuldsfull 41

Jag ville att min möbel skulle sticka ut och skapa ett annorlunda uttryck, jag vill ha en stark 
känsla. Detta var den gula nyansen med grå och vit inuti som ni kan se på sidan innan. Då 
dessa var väldigt fina men starka tänkte jag om. Jag ska gå åt det grön-gula hållet för att 
man ska få både en känsla av positivet och lugn som den gröna ger. Därför ringade jag in 
en grön kombination på sidan innan. Så en kombination av dessa två alternativ.
 
Inuti ville jag inte ha kritvitt då smuts syns så tydligt på den färgen. Jag gick därför mot det 
cremé färgade istället. Med en mörkare nyans på sits och rygg för att fläckar inte skulle 
synas lika tydligt. 
Jag tycker att det bildar en harmonisk kombination som kommer skapa ett lekfullt uttryck 
utåt men en lugn känsla inuti. 



3.10 kuddar & nacksTöd

Kudd möjligheterna är ändlösa. Jag ville behålla designen som den är och det är bara själ-
va klädseln som mjukar upp stolens annars så hårda känsla. Alltså väljer jag från mittenra-
den den längst till vänster. Med hårda kuddar och mjukt nackstöd. 

36.

Nackstödet: Kom fram till att det är bäst att låta användaren själv bestäm-
ma var nackstödet ska sitta. Därför tog jag inspiration från tåg och deras 
nackstöd. Förutom att jag inte gör spår igenom, utan fästningen sitter runt 
hela ryggstödet. Den har stretchband på sidorna så att man kan ta tag i 
kudden och trycka ner eller dra upp den. 

ryggstöd uppifrånStretch

ryggstöd framifrån



3.11 deTalJer

37.

Designen löstes här med att 
istället böja röret så att det åker 
längs med bakpartiet (som visas 
på den vänstra bilden).
Den högra demonstrerar hur 
röret skulle skäras in i bakröret. 
Det förändrades då ryggplåten 
behövde vikas för att bli styv, det 
förändrade ryggvinkeln på ett 
sätt som jag inte räknat med. Jag 
tyckte inte riktigt om den delen 
i min design, att jag skulle fräsa 
ut ett hål för att sidoröret skulle 
kunna sitta löst i det. 

Problemet som böjen skapade 
var att  tyget inte kunde gå hela 
vägen upp. Detta var egentligen 
bra. Hade en tanke om att den 
övre delen skulle ha magneter i 
den inre tygkanten som kunde 
fästas i ramen. Bildade en liten 
lucka som titthål. 

Det är väldigt nyttigt att få upp 
designen i fullskala. Då syns 
saker som enkelt kan missas 
annars. 

Sittstödet behövs i den här mo-
dellen, dels för att jag har använt 
MDF och om jag inte hade det 
stödet skulle den knäckas i fram 
kanten av tyngden av en an-
vändaren. Detta märkte jag när 
pluggen gjordes. Frågan är dock 
om jag kommer att behöva den i 
slutmodellen då ett annat materi-
al kommer användas. 



3.12 problem

Jag märkte mina problem med plugg modellen och det är baksidan, den tar upp för 
mycket rum, men om det finns en anledning till det så kan man se förbi det. Om man 
skapar ett så kallat eget universum där man kanske kan fälla upp ett bord baktill och 
som har förvaring av papper  eller böcker och liknande baktill också. Jag anser att detta 
skulle förstöra taken, att personen ska jobba ifred, om en annan människa står bakom 
går inte det. Det kan skapa konflikter. 

Annars får jag dra ner på medarnas längd. Det kommer dock att förändar det formspråk 
jag arbetade mot men jag anser att det är bättre att den är mindre och tar upp mindre 
rum än att den är för stor i onödan. Den kommer då kännas betydligt snabbare och top-
pigare. Om man inte gör så att meden fortsätter och skapar ett avslut på ett naturligt sätt. 

En annan aspekt jag bör tänka på är tyngden och kläm risken. Den kommer alltid finnas 
där men jag anser att klämma sig om man sitter i den kommer vara svårt då det är brett 
mellan medarna. 
Hur ska man kunna flytta stolen på ett enkelt sätt? Jag kan sätta in infasade hjul i fram-
kant så man lyfter stolen baktill och rullar den som en skottkärra.

Kommer armstöd att behövas? 
Ja, det kommer att behövas, om man inte skulle ha armstöd skulle stolen 
inte vara lika skön att sitta i. Det finns också en risk att användaren lutar sig 
mot sidan som bara hålls upp av kardborreband, brukaren kan då trilla ut på 
sidan. Armstöd behövs också när man ska ta sig upp, speciellt i en gungstol.  

38. 



3.13 maTerial

aluminiumrör  
stolen kommer att ha tjockare gods i medarna så att 
den kan ta trycket. ryggen och sitsen behöver också 
gå upp i tjocklek trots detta kommer stolen väga 2/3 
mindre än om stålrör används. den kommer också 
att bli 30 % dyrare. alla aluminium delar kommer pul-
verlackeras i en blank vit färg.

aluminiumplåT 
ryggen och sitsen är ur plåt där kanterna 
viks för att förhindra att den viker sig. allt 
svetsas ihop. 

viT plasT
Till gungnings ytan så att det inte låter så 
mycket? skyddar materialet och golvet

Tyg
ljust tyg inuti med gråa 
nyanser, färg utanpå. 
slitstyrka över 20 000 
md.

39.

neopren hJul
hjälper till att flytta den. hjulen sit-
ter i framkant då stolen har större 
belastning baktill. brukaren kommer 
att stoppa gunget med sina ben och 
hindrar då stolen från att glida fram-
åt. hade hjulen placerats baktill hade 
den ständigt rullat runt.



3.14 resulTaT

40. 

Resultatet är stolen Flow Office som är en ny 
arbetsstol för det aktivitets baserade kontoret. 
Den ska användas i de öppna ytorna för att ge 
användaren en miljö som ska öppna upp möj-
ligheterna till flow. Brukaren kan i Flow påver-
ka sin miljö genom att justera insynsskydden. 
Taket kan fösas fram och tillbaka för att skydda 
användaren från insyn, irriterande avbrott och 
ljud som kan störa.
I dess sidor och tak finns ett ljudabsorberande 
tyg mellan de två yttre lagerna som förhindrar 
ljud från att komma in. 
Dock bildas det luckor för att brukaren fort-
farande ska känns att de är på kontoret, alla 
osäkerheter som kan komma av att inte veta 
vad som pågår på andra sidan försvinner då 
det bara är att kika ut genom en av dess glipor. 

Användaren kan välja att förändra stolen för att 
passa den arbetsuppgift som de håller på med. 
Är de i tanke processen kan de behöva stänga 
in sig för att inte bli avbruten. Gunga stolen lätt 
för att skapa en lugnare känsla och fokusera 
tankarna. 
Är uppgiften tillsammans med andra och man 
ska till exempel komma på idéer har personen 
istället sidorna nere. 

Stolen kommer från konceptet med vaggan 
och tältet. Detta ser jag likheter med då man 
sitter inne i den och det finns små luckor att 
kolla genom. Det skapar en lekfullhet och bu-
sighet att man sitter där och ingen kan se dig 
men du kan se dem. Rörelse är en vaggning 
som både lugnar och fokuserar. 

Färgvalet är lugnare inuti medans den utanpå 
är kreativ och sticker ut i en kontorsmiljö. Fär-
gen som göra arbetarna glada och motiverade.  



4. sluTsaTs

41.

Asa vilhelmina FAlt 

FLOW
Hur kan man skapa en miljö som ska öppna 
upp möjligheten till flow? 

Min slutsats är att man ska försöka göra mil-
jön passande för så många olika aktiviteter 
och människors behov som möjligt. Detta 
är så klart anledningen till att dessa miljöer 
är svåra att finna på marknaden idag. Men 
många forskare försöker påverka företagen 
till att i alla fall testa. 

Det aktivitetsbaserade kontoret är det som 
kommer närmast på marknaden idag, då ar-
betarna själva får bestämma var de vill jobba 
med sin uppgift. Detta skapar en känsla av 
tillit mellan chef och arbetare som också ska-
par en motivation att göra ett bra jobb.  
På det aktivitetsbaserade kontoret får man 
de olika delarna som är bra för att komma in 
i flow. 

Man får själv bestämma; det är individen 
själv som vet hur denne bäst kommer in i 
flow. För vissa kan det helt bero på uppgif-
ten, för andra på vilken plats de är på, vilken 
musik som spelas, eller vilka människor som 
är runt denne, om det är människor över hu-
vudtaget. 

Rörelse; man rör sig på ett annat sätt i lokalen, individen vet själv var denne jobbar bäst 
och där den största möjligheten till flow finns. Rörelse är bra för tankeverksamheten och 
att finna motivation, det är också bra för blodcirkulationen och kroppen om arbetaren får 
röra på sig.  ”Body motion, is raletad to mental fluency and allertness” var vad Action Office 
undersökningen kom fram till. Jag anser att denna undersökning är väldigt inspirerande 
genom att de försökte skapa ett kontor som jag idag kan se likheter med det aktivitetsbase-
rade kontoret. Detta citat är anledningen till att jag valde att göra en gungstol. 

Som George Nelson sade: ”Kontors design behöver inte vara komplex men den bör vara 
tillmötesgående” detta citatet fastnade och tar upp det jag vill komma till i min slutsats. Den 
offentliga miljön ska kunna påverkas av sina användare, som designer ska man försöka 
förutspå alla de olika användningsområden en produkt användas på.  

Jag ville göra kontorsvärlden intressantare och roligare gärna med att skapa associationer 
till roliga saker och lekfullhet. Att skapa en sorts busighet kan vara motiverande på kon-
toret. Detta gjorde jag genom att ta inspiration från Verner Panton och inspireras av tält. 
Färgvalet var av yttersta vikt för att komma till den lekfullheten. Hade jag valt en ”tråkig” 
eller förväntad färg hade man förlorat det uttrycket. 



5. sammanfaTTning
....Välja en offentlig miljö där det finns utrymme för utveckling. Därför tänkte jag på kon-
torsmiljöer som ofta är tråkiga och oengagerade. 

Man skulle kunna säga att  detta var min hypotes när jag gick in i detta projekt. Sanningen 
är att det finns en hel del roliga och engagerade kontor, arbetarnas hälsa har länge funnits 
på chefernas agenda och lösningar hur man kan få en glad och frisk arbetskraft är av yt-
tersta vikt. Därför valde jag att titta på vilka problem som finns på en av dessa ”bra” arbets-
platser (ABW), så att man vet vad som kommer bli problemet i framtiden. 
En möbel med möjlighet att stänga in sig eller öppna upp för insyn anser jag är viktigt. 

Jag tycker att jag fann en rolig och kreativ lösning på de problem som var tydliga i det ak-
tivitetsbaserade kontoret. Min process har varit rörig och styrts av känslor och viljor men 
hela tiden haft målet i tanken att öka möjligheten till flow. 

Stolen fick ett annorlunda uttryck som kan vara underligt för många, men det tycker jag 
bara är bra, är det underligt kan personer tänka i underliga banor om jag har tur. 
Jag hade länge velat jobba mot att undersöka flow fenomenet men inte riktigt förstått varför 
flow är så viktigt. Det gör jag verkligen nu. 
Ett av mina personliga mål med projektet var att hamna i flow och på så sätt kunna tänka 
på mina flow vanor, hur jag kommer in i det lättast, hur miljön ser ut runt mig när jag var inne 
i den, vad gjorde så att jag avbröts i flow-mode, hur mådde jag efter. Alla dessa frågor är 
väldigt individuella och handlar om vad det är för uppgift man håller på med. Jag vill börja 
med att säga att jag varit inne i flow tidigare men då inte analyserat hur det faktiskt är. 

I detta projekt kom jag oftast in i flow den sista veckan, då jag satt och sydde hela klädseln. 
En stressig upplevelse då jag inte trodde jag skulle hinna. Detta var min motivation, att fak-
tiskt bli klar i tid, gärna lite tidigare så att jag kunde fokusera på redovisningen.
Sy var en utmaning för mig då jag inte gjort det på 10 år, syslöjden var senaste gången. 
Så jag visste hur man syr, jag visste också hur jag ville att stolen skulle se ut..Mitt mål var 
tydligt. 
Så där satt jag och gjorde mönster och hade en plan i mitt huvud hur jag skulle göra och 
börja. Under tiden kom problem fram som jag var tvungen att lösa, detta blev tankarna 
medans jag satt och sydde monotont. Helt plötsligt hade jag suttit där i 5 timmar utan att 
resa mig. Jag hade egentligen inte tänkt något utan tiden hade försvunnit samtidigt som 
sytråden tog slut. 
Ett annat störande moment var att även om jag satt i ett avskiljt rum kom det in mer perso-
ner där än om jag suttit i det ”öppna kontorslandskapet” på övervåningen. Detta var både 
intressant att eleverna var så nyfikna på vad jag gjorde men skrämde slag på mig då jag 
inte sett att de kommit in och stod bakom mig tysta som möss. 
När jag kom ut ur flow på kvällen mådde jag riktigt bra, hade jag inte behövt sova hade jag 
säkert stannat kvar där hela natten, det var det att jag mådde så bra som gjorde att jag ville 
tillbaka till skolan för att sy dagen efter också, det var inte jobbigt eller irriterande, utan man 
ville bara hamna i den känslan igen. 
Flow är underbart och kan få människor att göra saker de inte trodde var möjliga. 

 Tack / Åsa Fält
42.
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Figur  24  Barn tält (Hämtad 2015-03-29 )(https://www.pinterest.com/
pin/248612841905252804/)
Figur  25  Vagga  (Hämtad 2015-03-29 ) (https://www.pinterest.com/
pin/161003755404632250/)
Figur  26  Vagga och tält (Hämtad 2015-03-29 ) (https://www.pinterest.com/
pin/422281188452440/)

Figur 27 (hämtad 2015-05-21) http://www.plisseexperten.se/inspiration/
Figur 28 (hämtad 2015-05-21) http://www.kirsch.se/produkter_se/produkter_skenor/produk-
ter_skenor_eliteskena_se
Figur 29 (hämtad 2015-05-21) http://www.kirsch.se/produkter_se/produkter_skenor/produk-
ter_skenor_c-skena_se
Figur 30 (hämtad 2015-05-21) http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50188684/
Figur 31 (hämtad 2015-05-21) http://www.kirsch.se/produkter_se/produkter_skenor/produk-
ter_skenor_g-skena_se
Figur 32 (hämtad 2015-05-21) https://www.pinterest.com/pin/375558056400821759/
Figur 33 (hämtad 2015-05-31) http://www.jollyroom.se/produkter/outra-barntalt-igloo-3

45.



bilagor:
Figur 34 (hämtad 2015-
05-21) http://www.dezeen.
com/2015/02/24/muka-design-
lab-reves-chair-backrest-shirt-
collar/

Figur 35 (hämtad 2015-05-21) 
http://www.fargblanche.com/
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Om du svarade "Ja" beskriv hur det var

Både och .... det är väldigt stimulerande att bli så fångad av en uppgift att jag glömmer av allt annat. Men 
oftast finns det en annan tid att passa, och det känns inte bra att missa den

Det händer nästan dagligen att tiden går så fort att man inte hinner titta på klockan - plötsligt knackar 
någon på dörren o säger - lunch

Händer ofta, man vill slutföra en uppgift istället för att lägga undan den för t ex fika eller lunch.

Ibland är man så inne i en uppgift som tar upp hela uppmärksamheten på vad man gör.

Ibland vill jag bara göra klart en uppgift innan jag ex vis tar rast el lunch.
Ibland är jag så inne i vad jag gör att jag glömmer bort rasten - eller att lunchen började för en kvart sen

Intensivt skrivarbete i rapportstadiet av ett utvecklingsprojekt

Jag blir så koncentrerad på vad jag gör och helt plötsligt har mer tid gått än vad jag trodde.

Många gånger... Rapportering av resultat för studenterna är ett sådant tillfälle när man måste vara så foku-
serad att tid och rum försvinner :).. ekonomiuppföljningar i projekt är ett annat exempel...

Mer att man glömde bort fikat eller lunchen för att man var inne i något.

När jag har intressanta arbetsuppgifter kan jag glömma tiden. Det är bra, tills man kommer på att man 
missat lunch/fika.

När man är inne i problemlösning tar det allt fokus

Oftast positivt - när arbetet flyter på när man ser att om man fortsätter kan man blir klar med en svårare 
uppgift - då känns det stimulerande

Som sagt man blir väldigt fokuserad och allra helst om det är bråttom och man måste bli klar med uppgif-
ten inom en tidsgräns.

Stressigt men full fokus på att lösa uppgiften. Tillfredsställande efteråt!

Tiden går fort och man hamnar som i trans. Är fokuserad utan att tänka på det. En timma känns som ngn 
minut!

Var helt absorberad av uppgiften, tiden rann iväg

Det var mycket att göra och stressigt för att hinna med. Var helt uttröttad efteråt. Gjorde en hel del fel så det 
tog tid att göra om saker.

Det var roligt och inspirerande. Händer nästan dagligen, särskilt om man får jobba ostörd.
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Jag upplevde det inte som negativt utan bara att tiden går så fort när man har mycket att göra. Hän-
der inte ofta

Under mitt 40-åriga yrkesliv har detta hänt många gånger. Ibland kan det vara positivt, dvs det är 
så roligt att man glömmer tiden, men det kan också vara negativt, pressat "jag måste bli klar, det får 
inte bli fel (vilket det ofta blir när man är stressad), och man får inte titta på klockan eftersom för då 
blir man än mer pressad.

Vid tillfällen när det är mycket att göra och jag bara arbetar på eller vid tillfällen när något är riktigt 
intressant och uppslukande händer det att verkligheten försvinner.

Vet du vad den sinnesstämningen kall-
las?
Flow? Koncentration

Arbetsglädje, ansvarskänsla

Flow

Flow??

Fokusering?

Koncentration

Nej

Nej.

Nix

Stress?

Vad tycker du stör dig på jobbet?

Allt högljutt prat i korridoren!

Astmatiker och rök/parfymallergiker. Därför stör det mina luftrör med rökare 
utanför ingångar och fönster. Starkt parfymerade medarbetare och studenter 
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(parfym, rakvatten, krämer, tvätt/sköljmedel etc)

När folk inte gör sina arbetsuppgifter, utan tycker att någon annan ska göra, det som de egentligen 
är ålagda att göra.

Att man inte får in underlag i tid. Att man måste tjata på folk om olika saker, för att få information 
och underlag.

Att bli avbruten när jag har mycket att göra, annars går det bra.

Brådis ärenden, alla mail, alla ändringar av målhanteringen m.m, alla nya arbetsuppgifter som läggs 
på oss m.m.

För mycket småprat, mängden e-post, oklara riktlinjer, medarbetare som av oklar anledning inte 
agerar som förväntat

Inget

Jag har ett ”servicejobb” så jag vet oftast inte när någon kommer och vill ha något gjort. Det kan 
vara störande om jag är inne i ett annat jobb som då måste läggas åt sidan. Annat som är störande 
är ”byggljud”, som när det byggs om eller ändras. Men det brukar å andra sidan inte vara så ofta.

Ljud och andra personer

Ljud och andra starka sinnesintryck som ljus och doft

Mailen

Min arbetstelefon. Man blir hela tiden avbruten i sitt arbete p.g.a. Den.

Mycket spring i vår korridor, trevliga människor som kommer och pratar, men som man tyvärr inte 
alltid har tid med.

När IT-system går långsamt, krångliga administrativa processer.

När man blir beroende av andra, tex när man inte får underlag i tid.

När medarbetare inte tar ”sin del” av gemensamma arbetsuppgifter

Ojämn arbetsbelastning emellanåt

Oklara arbetsuppgifter

Oklara rutiner, osäkerhet kring hantering av uppgifter.

Om man blir avbruten av irrelevanta frågor (hur hittar jag till... Osv.)

Otrevliga kollegor, stress, oergonomi, arrogant chef

Sitter i en korridor som är genomfartstrafik, så mycket prat och mobilprat. Höga ljud.

Tekniska lösningar som inte fungerar som de ska dvs de underlättar inte vårt arbete - tvärtom det 
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skapar dubbelarbete. Centraliseringar som också skapar merarbete.

Telefonen ibland men det är ju mitt jobb att även svara där!

Telefonen, högljudda samtal i korridoren, klappret av skor i korridoren, kollegor ibland

Inget direkt...Då jag har förmånen att ha eget rum! Kan stänga dörren om jag behöver.

Inget svar

Människor som pratar högt i samma rum, ventilation och ljud från verkstadsmaskiner i huset (tillhör 
verksamheten).

Många varierande arbetsuppgifter, vilket är kul, men gör att jag blir ”störd” av många olika saker 
samtidigt som jag just då kanske behöver bli klar med en stor uppgift. Jag jobbar med så olika saker 
tillsammans med många olika personer, vilka bara ser sin fråga som den viktigaste, medan jag måste 
sortera och prioritera.

Personer som inte åtar sig sitt ansvar och då inte levererar när de ska
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Finns det någon del av kontorsmiljön som bör 
ändras eller utvecklas?
Bättre läsljus. Relaxade sittmiljöer i kontorslandskapet. Skärma av genomfartspassage som 
går igenom "vårt rum". Sitter i öppet kontorslandskap.

Borde vara mer tillåtet att arbeta med stängd dörr

Den behöver ständigt utvecklas

Det mesta. Mer personal behövs.

Inget svar

Ja - bort med lunch o fikarum ur arbetskorridorer

Jag skulle vilja ha ett fönster in till mitt rum så man kunde stänga dörren men ändå folk kan 
se att man är där och kan knacka på om de vill något

Kommer inte på något för tillfället

Kontorsplatsen. Förstod vikten av variation när jag fick ett höj och sänkbart skrivbord.

Ljussättning av rum

Mest tänker jag på rutiner och arbetsbeskrivning.

Mjuk matta för att softa ner klappret samt ta bort en del ljud

Nej

Rök/parfymfritt på arbetsplatsen. Att ha en egen dörr man kan stänga (eller ha öppen).

Reception som kan ta enklare frågor

Rummet jag sitter i är för trångt med för lite kommunikationsytor. Dörren måste låsas upp 
manuellt varje gång jag får besök. Det är full insyn på min arbetsplats genom fönstret jag har 
bakom mig. Det saknas ett samtalsrum i anslutning till rummet trots att jag delar rum med 
flera andra personer. Det saknas solavskärmning.

Skulle behöva ett större rum...

Städningen bör förbättras

Uppmana till att alla måste ta ansvar och leverera till nästa nivå

Ventilationen, ljudnivån ute bland studenter

Vet inte
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Jag tog kontakt med en möbel tapetserare för att få lite kött 
på benen om tapetserar världen. Hon heter Frida Larsson 
och har en tapetserar verkstad i Gävle. Jag besökte hennes 
kreativa verkstad. 

Vad är det viktigaste en designer ska ha i åtanken när de 
designar en stol? Och om stolen ska vara klädd Ex. Finns 
det nått mått som man bör lägga till för att tyget ska få 
plats?
Oj, svår fråga att svara på... Självklart är det bra om inte be-
nen placeras allt för långt ut mot sitsens kanter så att tyget 
får plats att fästas på undersidan. 

Vad är det vanligaste att använda som stoppning? Skum som redan är format efter en 
rumpa, är det populärt? 
Idag är det inte så vanligt att använda formpressat skum. Ofta är stommarna formade 
på så vis att stoppningen får rätt form när den limmas fast. Jag skulle säga att det var 
vanligare på 50 och 60-talet. Det förekommer säkert idag också men inte alltför ofta. 
Och tjockleken kan variera och hur tjock den behöver vara beror lite på hur hårt mate-
rial man använder men jag skulle säga att 2cm kallskum borde räcka. Och det är nog 
ganska vanligt för stolar i offentlig miljö.

Vad är svårast att göra när man klär en stol? Raka eller organiska former?
Olika former ställer olika krav. Organiska former kan vara jättesvåra, kolla på Paradiset 
serien designad av Kerstin Hörlin Holmqvist tex. Det är mycket svåra möbler att klä om 
eftersom de svänger åt alla olika håll och kanter. Men det är inte alltid lättare att klä 
något som är helt rakt heller. Detta ställer ofta andra krav. Men det är klart att det kan 
vara lättare att göra mallar till raka möbler. Ibland är mjuka former det lättaste. Kika lite 
på Carl Malmsten. När man klär om hans möbler får jag känslan av att de verkligen är 
gjorda för att kläs. Tyget liksom faller på plats!

Brukar du täcka undersidan på höga stolar?
Vi täcker nästan alltid undersidan med fibertex oavsett om det är en möbel för off.miljö 
eller för hemmet.29  

/Frida Larsson

Intervju med Frida Larsson

Fridas verkstad
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" w e k n o w w h aT 
w e a r e,  b u T k n o w 
n oT w h aT w e may 
b e"

      -william shakespeare


