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Sammanfattning

Den här uppsatsen unders�ker hur språket kan hjälpa att beskriva den 

kvalitet hos en produkt som utg�r dess identitet, det som ligger inbäddat i 

formspråk och det en designer g�r när hen ger form.

F�r detta har jag tagit avstamp i forskning kring de neurologiska

fenomenen synestesi och ideastesi vilka hjälper oss �versätta abstrakta 

koncept sinnen emellan. Mot bakgrund av detta har jag genomf�rt en 

unders�kning i användande av personliga egenskaper f�r att beskriva färg 

samt form och sedan använt datan f�r att beskriva tre olika designf�retags 

formgivning. 

Jag har funnit att det här språket inte går att g�ra objektivt, som 

en kan använda f�r att stoppa in data och få ut en färdig produkt, där form 

a plus färg b är lika med respons c, utan att det krävs en designer som tar 

subjektiva beslut f�r att fånga upp de små detaljerna. 

Samtidigt har jag kunnat se att det verbala språket är en riktigt 

bra grund f�r mig som designer att tänka �ver mina formbeslut och g�ra 

mig klarsynt i min process.
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Abstract

This paper investigates how language can help describe the quality within 

a product that make up it's identity, what's embedded in design aesthetics 

and what designers do when they give shape to objects.

For this I have looked into research in the neurological 

phenomena synesthesia and ideasthesia which help us translate abstract 

concepts between our different senses. With this in mind, I have conducted

a test in using personal traits to describe colors and shapes, later using the 

data to to describe three different design companies' design aesthetics.

What I've found is that this language can't be objective and 

therefore cannot be used as a way of putting data in to get a finished 

product, where shape a plus color b equals response c. All without 

requiring a designer to make subjective decisions to make sure the tiny 

details and nuances get picked up.

At the same time I've realized that this language is a good 

foundation for me, as a designer, to stand on and use to reflect on my 

decisions and give me clarity in my process.

4



Tack till!
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Tack f�r ditt obevekliga peppande och st�d, Tack f�r du har varit ett sådan stort st�d  
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemidentifiering

Under min utbildning i M�beldesign på Carl Malmsten Furniture Studies har jag tränats i att visa 

min process och berätta om mitt arbete, inte bara efter det att jag är klar utan även under arbetets 

gång, i form av delredovisningar. Detta har tillåtit mig att fundera närmare på mina designval i takt 

med att de sker och det har lett till att jag i flera sammanhang känt ett behov av att i ord kunna 

uttrycka mig kring karaktär hos form. Det vill säga att inte bara namnge den fysiska formen utan 

även vilka känslor och värden de bär på. I kursen Kunskapsproduktion, ledd av adjungerad 

professor Kersti Sandin Bülow, fick jag m�jlighet att unders�ka just detta – hur en f�rmedlar en 

sådan ”tyst kunskap” f�r någon annan – och på så sätt skapa en stabil grund f�r detta 

examensarbete. 

En produkts funktion, material, tillverkningsteknik och estetiska avvägningar har inverkan 

på hur den ser ut men vad är dessa avvägningar och varf�r får produkten formen den får?

1.2 Mål och syfte

Jag vill skapa ett sätt att beskriva samt tydligg�ra f�r mig själv och andra hur jag tolkar form och 

formspråk. Att genom detta utforska en dimension bakom de val jag g�r i min designprocess – den 

som närmast känns instinktiv och of�rklarlig. Jag vill uttrycka form i ord som kan skapa den r�da 

tråden genom mitt formgivningsarbete och testa metoden genom att ta fram produkter som ska 

passa in i ett specifikt sammanhang – i detta fall i specifika f�retags formspråk.

Jag tror att man, genom detta, skulle �ka f�rståelsen f�r design och därmed även g�ra det lättare f�r 

formgivare att ta betalt f�r sitt jobb. Genom att sätta ord på vad designen, avsikten eller tanken är – 

vad den symboliserar och väcker f�r känslor – skulle betraktaren f�rstå vilket arbete som ligger 

bakom den “färdiga” fasaden. Lars Strannegård skriver i boken ”Den omätbara kvaliteten”:

“Det måste kännas som att det är på riktigt ... Det är ur sådant som 

 upplevelsen av kvalitet uppstår”
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Samtidigt som man underlättar f�r formgivaren att f�rmedla sin design så underlättar man även f�r 

betraktaren att bilda en uppfattning, att tillåta denna komma med en mer insiktsfull och relevant 

kritik vilket skulle g�ra kritiken konstruktiv i st�rre utsträckning. 

Det blir alltså svårare att avfärda formgivning som nonsens, bara f�r att en inte f�rstår den 

eller kan formulera frågor kring den.

1.3 Frågeställning

Går det att beskriva form och formspråk verbalt på ett objektivt sätt som skildrar uttryck, känslor 

samt värden och inte endast det fysiska? Hur skulle detta i sådana fall se ut?

1.4 Hypotes

Genom att beskriva formers karaktär kan jag identifiera formspråk och på ett pragmatiskt sätt skapa 

produkter som passar in i det.

1.5 Metod och källkritisk diskussion

F�r att kunna ge svar på min frågeställning och ge mig själv en grund f�r min unders�kning och 

mitt arbete kommer jag att gå igenom grundläggande begrepp samt de olika stegen från betraktande 

(tolkning) till f�rmedling (�versättning). F�r detta har jag främst samlat information genom 

litteratur i ämnet, forskningsartiklar men även via bloggar. 

Vidare i mitt arbete presenterar jag den enkätunders�kning jag skapat mot bakgrund av min 

forsknings�versikt f�r att lägga grund f�r min designprocess. I denna designprocess använder jag 

resultaten från min unders�kning f�r att styra min formgivning vilken resulterar i tre produkter, 

framtagna med hjälp av hantverkare.

Genom att använda mig av bloggar kan jag pejla samtidsstämningar och därmed ge en bild 

av gemene mans åsikt i ämnet. Här är det inte viktigt att källorna i fråga f�rfattats av en person med 

en vetenskaplig utbildning bakom sig utan det är snarare en f�rdel om så inte är fallet. Det är istället 

den generella uppfattningen av allmänheten som står i fokus. 

När det kommer till de publicerade källorna litar jag på dess riktighet då de f�rfattats av folk

med expertis inom sina respektive områden. Begreppet ideastesi är relativt nytt och mina källor f�r 

detta område är alla baserade på forskning f�r att undvika att blanda ihop väl grundad information 

med spekulation.
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1.6 Avgränsning

Min avsikt i detta arbete är inte att forska inom språk då jag saknar den kompetensen – jag vill 

istället använda ord som ett verktyg ur ett formgivningsperspektiv f�r att visa på dess pedagogiska 

och f�rtydligande egenskaper.

Jag ämnar inte heller att skapa ett språk som skulle vara internationellt gångbart och 

kultur�verskridande. Med ett designspråk uppnår istället man en intersubjektivitet där man i en 

mindre eller st�rre grupp har samma f�rståelse f�r orden, vilket i detta fall begränsas främst till den 

grupp som själva arbetar med formgivning och hantverk, det vill säga min egen bransch. Att vidare 

utforska området ideastesi skulle i framtiden kunna leda �kad f�rståelse f�r formgivningsyrket men 

är heller inte en garanti f�r att gemene man skulle kunna ta till sig av denna information.

I mitt arbete har jag f�r min egen skull begränsat antalet av unders�kningen bestämda 

aspekter till färg och form – detta f�r att både informationsmängd och formgivningsarbetet ska f�r 

detta tidsspann vara hanterbart f�r mig. Jag är dock samtidigt medveten om att aspekter som 

material och produktionsteknik i allra h�gsta grad har påverkan på formgivning.
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2. Teoretisk bakgrund och forskningsöversikt

2.1 Form och formgivning

Alla produkter som omger oss har blivit formgivna på ett eller annat sätt, med mer eller mindre 

eftertanke, vare sig det är ett enkelt dricksglas vars främsta syfte är att bära vätska eller om det är en 

tekanna tänkt att se ut som en fågel. 

Det är de här produkterna som är form – en rumslig gestalt eller figur – och det när de 

materialiserar sig i idé och tanke som de tar form. En designer ger form åt dessa idéer och tankar.

Formgivning definieras i EU:s formgivningsf�rordning som en produkts eller produktdels utseende 

vilket beror av detaljer som finns på själva produkten eller i produktens ornament och som särskilt 

kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och material.1

Formgivning är själva gestaltningen på en produkt och kan beskrivas som ytan på den milj� 

och de f�remål vi skapat kring oss – vad vi ser, känner och vad som f�rmedlas. Det är alltså det som 

kombinerar de estetiska, ekonomiska och praktiska värden som en produkt har. 

Som m�beldesigner arbetar man därf�r inte bara med att skapa produkter som uppfyller 

behov utifrån tillverkningens f�rutsättningar och fyller en praktisk eller estetisk funktion utan även 

med att se till den emotionella/mentala funktion de har hos oss människor. F�r att gestalta 

produkten, f�r att skapa denna yta, använder man sig av exempelvis just form, färg och material 

vilka på olika sätt anpassas f�r att ge olika uttryck.

F�r mig, personligen, har den här ytan alltid varit väldigt fascinerande eftersom den är det f�rsta 

som m�ter användaren. Det är vad som drar denne till produkten och formgivningen kan därf�r 

användas på så olika sätt, med olika avsikter och ha så diametralt motsatta effekter. Man kan 

använda den f�r att få brukaren att veta exakt vad produkten ska användas till samtidigt som ytor 

kan maskera produktens funktion – f�r att tillf�ra spänning. Allt beror på vem avsändaren är och 

vem målgruppen är – hur produkten är tänkt att tolkas.

1 https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/design-definition
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2.2 Tolkning

Vi som människor är duktiga på att skapa f�rutsättningar f�r oss själva att kunna tolka och f�rstå 

vår omvärld. Vi är utrustade med sinnesorgan som inte kan ta in all information vi omges av; vi kan 

inte se ultraviolett strålning, infrar�d strålning, r�ntgenstrålning och vi kan inte heller h�ra ultraljud 

eller infraljud, till skillnad från många djur. Detta l�ser vi med att utrusta oss själva f�r att kunna 

uppleva dessa fenomen, vi skapar verktyg eller instrument som kan mäta eller visa oss det vi själva 

inte ser.2

På samma sätt kan det vara svårt att f�rstå formgivning när vi betraktar den – vi tenderar att 

rationalisera den och f�renkla den till dess fysiska attribut. Vi kan säga att en fåt�lj är rund, blå och 

mjuk eller att ett bord är rektangulärt, hårt och vitt men vi kan samtidigt uppleva r�da trådar i 

formgivning trots att de individuella f�remålen rent fysiskt inte alltid är lika.

De här r�da trådarna g�r att några av oss kan känna igen ett designf�retags produkter utan att de ens 

är märkta – vad vi ofta benämner som formspråk eller vad jag vill kalla ett formfingeravtryck. I 

vissa fall kan detta formspråk vara så extremt tydligt att vi kan finna de definierande attributen på 

produkter som inte alls tillh�r det tilltänkta f�retaget utan istället ett annat. I dessa fall talas det om 

kopiering eller likriktning och skrivs om när man sammanfattar designmässor. Såhär skrev 

exempelvis Residence Magazine om årets m�belmässa i Stockholm:

”[...] utbudet (har) blivit väldigt likriktat – alla väljer att gå den trygga 

vägen och inspireras av några få danska företags form- och färgspråk. 

Vilket var tydligt på mässan. Här rådde total Hay-anda."3

Bryter man ned dessa produkter till sina beståndsdelar, deras färger och former, är det just detta de 

är – färger och former. Men så fort de sätts ihop i ett sammanhang kan de få oss att känna eller 

f�rnimma någonting och det är detta någonting vi saknar ord f�r.

Likt de instrument vi bygger f�r att kunna uppleva ultraviolett strålning beh�ver vi skaffa 

oss ett verktyg f�r att precisera vad det är vi upplever när vi ser form.

2 Detta resonemang är grundat på liknande resonemang av Pehr Sällstr�m i boken Sinnena ljuger inte (1999), s. 12
3 http://www.residencemagazine.se/hanna-listar-stockholm-design-week-i-7-punkter/
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Inom designvärlden talar man gärna om estetik och detta misstas f�r ett verktyg f�r att beskriva 

form men har idag kommit att ha med sk�nhet att g�ra. Man använder det f�r att avg�ra om något 

är av god form eller ej och lägger in en visuell värdering i det man betraktar. Den �sterrikisk-

brittiske filosofen Ludwig Wittgenstein talade om just detta och uttryckte sig om estetik på f�ljande 

sätt:

”Ämnet (estetik) är väldigt stort och helt missförstått så långt jag kan se. 

Användningen av ett sådant ord som 'skönhet' är ännu mer benäget att 

bli missförstått om man tittar på de lingvistiska meningsformer som det 

förekommer oftare än andra ord. 'Vacker' är ett adjektiv så du är mer 

benägen att säga 'Det här har en särskild kvalitet – av att vara vacker'”4

Det som händer när man talar om estetik som om det vore utbytbart med ”sk�nhet” är att man 

reducerar formgivning till något väldigt ytligt när det egentligen handlar om så mycket mer än god 

form. Ordet, i sig, har sitt ursprung i grekiskans aisthesis och betyder ungefär ”f�rnimmelse” eller 

”varseblivning” och ser vi till detta handlar estetik om just det vi känner när vi upplever en form. 

Den här f�rvirringen kring estetikens mening och hur den tolkas har gjort att man gärna beskriver 

det vi ser på ett ytterst subjektivt sätt. Man beskriver något som exempelvis ”fint” eller ”fult” vilket 

är problematiskt eftersom de här subjektiva åsikterna har att g�ra med en mängd olika faktorer 

såsom tycke, smak, tidigare erfarenheter och kultur.

4 Citerat efter Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, Blackwell Publishing, 
(1966) s. 1. Den fortsatta beskrivningen av inneb�rden i estetik bygger på ovan nämnda källa.
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Inom området mat och dryck, framf�rallt inom vinkänning, har man samma utmaning gällande 

personliga upplevelser – hur kan man subjektivt beskriva en smakupplevelse? 

Här har man skapat sig stora ordf�rråd f�r att beskriva dessa smaker och upplevelser. Man 

använder ord och liknelser som skapar rika associationer – ett vin kan vara runt, smaka jord, gräs 

eller gummi. De här orden hjälper oss få en uppfattning om smaken, trots att många av oss inte äter 

jord eller gummi till vardags. Här hade samma subjektivitetsproblematik varit väldigt påtaglig om 

vi i butik skulle handla vin utifrån beskrivningen ”gott” eller ”äckligt”.

Konst m�ts av liknande problem som formgivning när det kommer till allmän f�rståelse samt 

opinion. Det avfärdas ofta f�r att vara en hobby; något som inte är seri�st och som vem som helst 

egentligen kan g�ra, eller f�r att vara of�rståeligt; som om det vore av en annan värld. Av olika 

anledningar, och under olika perioder, har man därf�r arbetat f�r att f�rklara konsten – att 

akademisera den så att säga.

En känd konstteoretiker som har arbetat med detta är den ryska konstnären Wassily 

Kandinsky. Han är mycket känd f�r sin abstrakta konst och jobbade bland annat på konstskolan 

Bauhaus – där man kombinerade konsthantverk, formgivning och arkitektur – fram till att den 

stängdes 1933.

Enligt Kandinsky är ett av målen f�r akademiseringen av konst ett mål som kommer ur behov – det 

allmänna behovet av vetenskap som spontant växer ur ett icke praktiskt begär av veta den ”rena” 

vetenskapen.5 Det vill säga en vetenskap som grundar sig på behovet av kunskap, inte viljan att 

värdera. Denna premiss f�r konstvetenskapen är även applicerbar f�r akademiseringen av 

formgivning, om inte direkt �verf�rbar. Och en del av detta är att skapa det verktyg vi beh�ver f�r 

att beskriva våra formf�rnimmelser – f�r att f�rstå.

5 Kandinsky, Wassily (1979) s. 20
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2.3 Översättning

”Översättning är en grundläggande mekanism hos medvetandet. 

  Att uttrycka något på ett annat språk är ett sätt att förstå det” 

Jurij Lotman
6a

När vi skapar kommunicerar vi en känsla eller en avsikt och ordet kommunikation i sig ger en 

inblick i vilken betydelse det har att få fram till betraktaren. Ordet kommer från latinets 

commūnicāre som betyder “att dela” och innebär i denna kontext av design att skapa någon form av 

gemensam f�rståelse eller �verenskommelse om vad vi ser, g�r och känner. Att skapa broar mellan 

formgivning och betraktande. 

När betraktaren inte har verktyg f�r att f�rstå vad vi visar henom, måste vi ge henom dem – 

vi måste �versätta vår mening. 

Ett vanligt verktyg formgivare använder när de skapar sig ett sammanhang f�r sin formgivning är 

att skapa ett så kallat moodboard. Som namnet antyder är det ett verktyg som ska f�rmedla 

stämning eller känsla och består ofta av bilder på milj�er, material eller redan existerande produkter. 

Mer sällan innehåller dessa moodboard ord och problemet med att använda sig endast av bilder är 

att man då f�rlitar sig på att betraktaren tänker likadant som du och därf�r lämnas sammanhanget 

alldeles f�r �ppet.

På detta spår har filosofen och psykologen John Dewey hävdat att synen är en åskådare som 

bara erbjuder en passiv bild av vår värld. Han ansåg att den estetiska upplevelsen är det vi 

omedelbart känner och har en f�renande holistisk kvalitet. Det vill säga att det vi omedelbart känner 

är en summa av de olika delar som ger oss upplevelsen och att summan i sig är st�rre än delarna 

tillsammans. Vidare menade han att våra känslomässiga, estetiska reaktioner är det som håller oss 

involverade i situationen och det som ger oss känslan av gestalt vilket syftar på den holistiska 

kvaliteten.7

Enligt den svenske litteraturvetaren och �versättaren Lars Kleberg har det sagts att �versättning är 

att bryta ned en struktur i småbitar och sedan bygga upp den igen med ett annat språks byggstenar.6b

Om vi jobbar med att sätta ord på de här känslorna skulle vi kunna �versätta och komma åt vad det 

är som g�r formerna till en del av ett formspråk – vad som utg�r gestalten. 

6 a, b: Kleberg, Lars, (2001) s. 139, s. 125
7 Referenserna till Dewey bygger på information bibringad i Cheryl Akner-Kolers avhandling Form & Formlessness
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Vi beh�ver använda oss av ett annat språk – i det här fallet det verbaliserade språket. Språket är 

mångfacetterat, kan användas på väldigt olika sätt och Wittgenstein belyste detta när han liknade 

språket vid en verktygslåda:

”Det är inte av en händelse som verktygen har plockats samman – men 

det finns viktiga skillnader mellan de olika verktygen – användnings- 

områdena är besläktade – men ingenting skulle kunna vara mer olikt än 

lim och ett stämjärn.”8

Av denna anledning är det viktigt att veta vilka ord man ska använda sig av, så att språket motsvarar 

det vi känner.

2.4 Hur känns idéer?

”Vad verkligen vore fantastiskt skulle vara att finna att ljud inte kunde 

antyda färg, att färg inte skulle kunna väcka tanken om en melodi, och 

att ljud samt färg vore opassande för översättning av idéer, då saker 

alltid har funnit sina uttryck genom ett system av reciproka analogier.” 

Charles Baudelaire9

2.4.1 Ideastesi & Synestesi

Ideastesi är ett neurologiskt fenomen man enkelt skulle kunna beskriva som en slags koppling 

mellan våra olika sinnen. Den här kopplingen m�jligg�r det f�r oss att tolka koncept de olika 

sinnena emellan. Ordet ideastesi kommer från grekiskan och betyder ungefär ”känna koncept” eller 

”känna idéer” och vittnar om fenomenets korsmodala, det vill säga sinnessammankopplade, 

egenskaper.10

8 Citerat efter Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, Blackwell Publishing, 
(1966) s. 1.

9 Citatet är ofta återgivet i artiklar om synestesi – bl.a.  Hearing in Colors, Tasting Voices: The Experience of 

Synesthesia (2012) Psychcentral
10 F�r närmare beskrivning av begrepp, text av Danko Nikolić: http://www.danko-nikolic.com/synesthesia-ideasthesia/

F�ljande resonemang bygger på ovan nämnda källa.
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Teorin om ideastesi är sprungen ur forskningen kring synestesi vilket är ett annat neurologiskt 

fenomen. Ett fenomen där stimulering av ett sinne leder till en ofrivillig upplevelse i ett annat sinne. 

Man skulle kunna säga att en synestet exempelvis kan se musik eller smaka ord. F�r en synestet kan 

namnet Anna alltid smaka vanilj och tonen G vara r�d. Synestesi ter sig olika f�r olika personer – 

somliga har fler av de här kopplingarna än andra, de kan vara starkare eller svagare och 

upplevelserna är h�gst personliga.

Synestesi är ett fenomen som beskrivits långt tillbaka i tiden och redan 1812 utf�rde man den f�rsta 

vetenskapliga studien på området.11 Georg Tobias Ludwig Sachs beskrev i sin doktorsavhandling de 

färger han såg i sitt inre �ga varje gång han tänkte på en bokstav, en siffra, veckans dagar eller på 

toner i en musikalisk skala. Ovan är en exempelbild på hur olika toners synestetiska 

färgmotsvarighet kan representerar sig f�r en specifik person.

Många kända kreativa och nytänkande personer har beskrivits som synesteter. Vissa av andra 

genom sina uttalanden, som uppfinnaren Nikola Tesla, konstnären Vincent Van Gogh, poeten 

Charles Baudelaire och filosofen Ludwig Wittgenstein; andra genom sig själva, som musikern Billy 

Joel, skådespelaren Geoffrey Rush och konstnären David Hockney.

Ofta har synestesin varit kopplad direkt till personernas respektive område f�r framgång. 

Som f�r jazzmusikern Duke Ellington där hans synestetiska koppling var mellan klangfärg och 

färg12, eller som f�r fysikern Richard Feynman, vars koppling var mellan grafem (symboler som 

bokstäver och siffror) och färg.13 Konstnären Melissa McCracken använder sin synestetiska 

koppling mellan musik och färg när hon målar och har skapat flera verk utifrån den upplevelse hon 

har när hon h�r en specifik låt.14 (se figur 4)

11 Simner, Julia & Hubbard, Edward M, Oxford handbook on synesthesia (2013) ”Overview of terminology and findings”
12 George, Don (1981) s. 226
13 Feynman, Richard (1988) s. 59
14 F�r återgivning av intervju, se webkällan http://www.demilked.com/synesthesia-painted-music-melissa-mccracken
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Fig. 3: Representation av synestetisk koppling mellan hörsel och syn



Medan synestesi kan hjälpa f�rklara en del av hur någon skapar är denna upplevelse som sagt 

ofrivillig. På grund av synestesins individuella natur hjälper det inte att f�rklara hur flera personer 

kan f�rnimma samma sak av samma stimuli utan att f�r den delen vara synesteter. Man finner alltså 

endast synestesi hos vissa människor medan ideastesi, det som låter oss tolka koncept sinnena 

emellan, är en fundamental del av alla människors liv. 

Så gott som alla skulle säga att färgen r�d är varm och färgen blå är kall – en koppling 

mellan syn och känsel – och många skulle hålla med om att klara färger är av h�gt tonläge medan 

jordfärger är av lågt tonläge – en koppling mellan syn och h�rsel. Uttryck som ”skrikig färg” och 

”bitter kyla” vittnar vidare om hur vi använder oss av sinnesanalogier. Medan vissa av dessa 

sinnesanalogier är f�rvärvade kulturellt har andra visat sig vara medf�dda då de observerats hos 

apor och småbarn så unga som 9 månader.15

Det här sättet att �versätta en sensorisk stimuli från ett sinne till ett annat sinne med hjälp av ord är 

inte heller något nytt. Som tidigare nämnt g�r man detta inom mat och dryck där man länge 

beskrivit smaker – något abstrakt – med ord ut�ver de fem grundsmakerna som kan ses som de 

uppenbara i sammanhanget. Sommelierer kan beskriva vinets dofter och smaker som exempelvis 

runda, skarpa, sträva, tunga eller flacka. Sommelieren menar givetvis inte att hen har en boll eller 

något vasst i munnen, vilket man skulle kunna tro av orden att d�ma, men detta till trots f�rstår vi 

ändå vad som menas.

15 Juan Carlos Gómez (2009) s. 49
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Fig. 4: Melissa McCrackens synestetiska upplevelse av David Bowies Life On Mars?



2.4.2 Bouba/Kiki-effekten

Bouba/Kiki-effekten är en ickegodtycklig koppling mellan språkljud och f�remåls form.16 Effekten 

obeserverades f�rst 1929 av psykologen Wolfgang K�hler som utf�rde psykologiska experiment på 

Teneriffa. Han visade deltagare i experimentet former liknande de i figur 5 och frågade dem vilken 

av formerna som kallades ”Takete” och vilken som kallades ”Baluba”. Han antyder att det fanns en 

stark preferens f�r att kalla den med vassa former f�r ”Takete” och den med mjuka former f�r 

”Baluba”.

Experimentet upprepades 2001 av neurologerna Vilayanur Ramachandran och Edward Hubbard där 

de ställde samma fråga, fast nu med namnen ”Bouba” och ”Kiki”, till amerikaner och tamiler. I 

båda grupperna sa 95-98 procent av de tillfrågade att den med vassa former kallades ”Kiki” och den 

med mjuka former ”Bouba”. Vidare beskrivs ofta ”Kiki” som nerv�s och listig medan ”Bouba” 

uppfattas som sl� och långsam. Detta menar man antyder att våra hjärnor kopplar abstrakta koncept 

till egenskaper, former och ljud på ett konsekvent sätt. Som tidigare nämnt har detta observerats 

även hos småbarn, och just Bouba/Kiki-studien har utf�rts på 2,5 år gamla barn, vilka är f�r unga 

f�r att ha lärt sig läsa men ändå lyckas visa på en stark ljud – form-koppling.

När vi m�ts av något nytt tolkar vi det mot bakgrund av tidigare kunskap och erfarenheter – våra 

andra sinnen hjälper oss f�rstå abstrakta koncept. En f�rklaring till att sinnesanalogier kan 

observeras så tidigt hos barn är att ideastesi i själva verket är ett verktyg vi omedvetet utvecklar f�r 

att kunna greppa abstrakta koncept f�r f�rsta gången. När vi f�rst beh�ver lära oss bokstäver och 

siffror har vi inte någon referensram att jämf�ra dessa idéer och därf�r kan vi f�rs�ka att f�rankra 

dem genom att relatera dem till exempelvis färger, ljud eller personligheter.

16 F�ljande referat bygger på text av Maurer, Daphne m.fl. (2006)
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Fig. 5: Takete och Baluba eller Baluba och Takete?



2.4.3 Tillämpning inom formgivning

Eftersom ideastesi är något vi alla bär på finns en stor potential att komma till kärnan f�r hur vi 

uppfattar formgivning och hur man yttrar den f�r andra. Min slutsats är att, mot bakgrund av 

Bouba/Kiki-effekten, exempelvis personligheter och egenskaper kan vara ett sätt att kunna beskriva 

vår upplevelse av form.

Personligheter och känslor är något vi känner kroppsligt, både fysiskt och emotionellt 

oavsett om det kommer inifrån, det vill säga våra känslotillstånd, eller om det kommer utifrån då vi 

upplever någon annans känslor vilket man i sin tur även reagerar känslomässigt på.

2.5 Workshop med Cheryl

Under mitt arbetes gång har jag tagit del av en workshop med Cheryl Akner-Koler, professor i 

Industridesign på Konstfack sedan 26 år, som länge forskat inom området teoretisk och applicerad 

estetik. Under workshopen �vade vi på att beskriva former i f�rhållande till varandra med hjälp av 

en slags formtaxonomi, en sådan som Cheryl utvecklat i sin forskning.17

Ut�ver att namnge och definiera sammansatta former utifrån denna formtaxanomi �vade vi 

även på att identifiera aktiva och passiva sammansatta former samt att experimentera med hur olika 

material interagerar med varandra. Dessa material kunde exempelvis vara vatten, livsmedelsfärg, 

olja och torkade linser.

F�r mitt arbete har det varit ett gyllene tillfälle att i praktiken ta del av Cheryls forskning, och inte 

bara teoretiskt, då jag fått m�jligheten att själv f�rhålla mig till ett givet urval av ord, att identifiera 

karaktäriserande formelement och se vad min egen unders�kning arbetar mot f�r bakgrund. Det jag 

tar med mig från detta tillfälle är tanken om att i framtiden bryta ned produkter i deras formelement 

f�r att se hur de påverkar oss var f�r sig och sedan unders�ka om detta ändras allt eftersom dessa 

formelement sätts samman. Att unders�ka hur de olika delarna interagerar med varandra.

17 Workshopen ägde rum vid Carl Malmsten Furniture Studies 20160426
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3. Praktisk del

3.1 Enkätundersökning

Till grund f�r min enkätunders�kning har jag tittat på Bouba/Kiki-effekten där människor inte bara 

kan namnge figurer utan även tillskriva dem mänskliga egenskaper och känslor. Min tanke är att 

genom att f�rse människor med en ordlista �ver adjektiv som beskriver egenskaper samt känslor 

och sedan presentera figurer samt färger f�r dem, låta dem använda dessa adjektiv f�r att beskriva 

figurerna och färgerna. Med resultaten från unders�kningen hoppas jag kunna se m�nster i hur de 

tolkar in dessa koncept och därefter kunna använda resultaten som grund f�r min egen 

designprocess.

Inspirationen till denna metod och unders�kning har kommit från olika håll – bland annat från mat- 

och dryck-området. 

När man g�r analytiska tester f�r att bed�ma viner är en del av dessa tester ett beskrivande 

test – detta f�r att fånga upp sensoriska karaktäristika, till exempel smak och doft, f�r att kunna 

kvantifiera skillnader produkterna emellan.18 I de här testerna anlitar man en panel på mellan 6-10 

personer vars arbete leds av en testledare. Testet utf�rs i tre steg där panelen i det f�rsta steget 

samlar in egenskapsord f�r utseende, lukt, smak, textur eller eftersmak. I steg två organiserar 

testledaren alla bed�mningsord i ett bed�mningsschema tillsammans med bed�marna. Därefter får 

panelen �va sig i att arbeta efter bed�mningsschemat. I steg tre sker den slutliga bed�mningen där 

paneldeltagarna sitter i varsina bås där de blir presenterade med anonyma produkter. Produkterna 

bed�mer de med egenskapsorden på linjära skalor – exempelvis från ”litet” till ”mycket”.

En annan unders�kning jag inspirerats av är inom området f�r byggnadsforskning. Semantisk 

milj�beskrivning är en unders�kning utf�rd av Rikard Küller där man unders�ker hur en person 

eller en grupp av personer upplever den omgivning de befinner sig i – exempelvis en interi�r, som 

en arbetslokal, eller en exteri�r, som ett bostadsområde. I unders�kningen använder man linjära, 

sjugradiga skalor från ”litet” till ”mycket” som definierades av ett beskrivande ord, såsom 

trivsamhet eller komplexitet, f�r varje skala. De här skalorna låter man olika grupper av människor 

använda f�r att skatta milj�er som presenteras f�r dem.19

18 Om sommelier-vetenskapen, se Skalin, Lars-Åke (2003) s. 48
19 Küller, Rikard (1975)
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Från att f�rst ha använt sig av 78 olika variabler f�r skattningsskalor kunde man efter att ha testat 

dem på olika grupper bearbeta ned dem till 8 st och dra slutsatsen att en semantisk milj�beskrivning 

därf�r kan beskrivas i åtta huvuddimensioner – trivsamhet, komplexitet, helhetsgrad, rumslighet, 

kraftfullhet, social status, affektion och originalitet.

Min unders�kningsprocess är uppdelad i fyra steg:

1. Jag skapar en ordlista �ver adjektiv som beskriver egenskaper och känslor varpå jag tar fram 

former och färger som unders�kningsdeltagarna ska beskriva med redan nämnd ordlista.

2. Jag delar ut unders�kningen till 50 personer från de olika m�belprogrammen där 

unders�kningsdeltagarna själva får beskriva formerna och färgerna med hjälp av ordlistan.

3. Jag samlar in alla svaren och sammanställer dem, varpå jag noterar vilka adjektiv som oftast 

används f�r att beskriva var och en av formerna och färgerna. Här skapas således ett slags lexikon 

där en form motsvarar ett antal ord.

4. Med samma ordlista jag skapat f�r unders�kningsdeltagarna beskriver jag tre olika f�retags 

�vergripande formgivning. Med de ord jag valt ut f�r varje f�retag går jag tillbaka till de resultat jag 

fått från min enkätunders�kning f�r att se vilka färger och former som motsvarar respektive f�retags 

ord. Dessa färger och former blir min palett att arbeta med när jag f�r varje f�retag ska formge en 

produkt vars mål är att passa in i respektive f�retags existerande sortiment och formspråk.

Min egen unders�kning är mer lik den f�r semantisk milj�beskrivning då jag själv styr urvalet av 

både orden samt f�remålen f�r beskrivning. Det som skiljer min unders�kning från de båda 

exemplen är att den inte använder sig av skattningsskalor utan istället bara orden som sina egna 

skattningsenheter.

Eftersom jag avgränsat mitt arbete till form- och hantverksbranschen såg jag m�jligheten att utf�ra 

unders�kningen på min egen skola, Carl Malmsten Furniture Studies, då den har fyra program inom 

området – m�beldesign, m�belsnickeri, m�beltapetsering och m�belkonservering. På så sätt får jag 

infallsvinklar som alla hanterar form och produkter men som kan tänkas g�ra det på olika sätt.
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När jag skapat min ordlista har jag valt att ha ett st�rre antal ord, 75 unika adjektiv, vilka i sig är ett 

urval ur Svenska Akademiens Ordlista. Orden är som f�ljer:

glad dramatisk nyfiken händig klok

aktsam disciplinerad ensam klarsynt arg

känslig f�rnuftig stabil huslig artig

alert gener�s osäker tr�tt lugn

kaxig ambiti�s mystisk envis ond

modig självsäker varsam korkad smart

�msint kompetent spontan pålitlig lat

�dmjuk självständig bestämd hemlig elak

f�rvirrad omtänksam charmig duktig snäll

f�rsiktig dr�mmande festlig lekfull rar

sorgsen ouppfostrad ledsen r�rig tuff

allvarlig äventyrlig rättfram rolig stark 

heroisk aggressiv glamor�s busig lojal 

orolig utåtriktad elitistisk djärv ärlig

gullig tankspridd  energisk galen god

Det specifika antalet ord har inte haft någon betydelse men jag har ändå valt att ha en st�rre mängd 

ord f�r att ge unders�kningsdeltagaren stor frihet att kunna välja de ord hen finner passande. Så 

även om jag har begränsat främst typen av ord till egenskaper och känslor har jag inte velat styra 

personen alltf�r mycket i vilka ord hen väljer. Jag har vidare valt att undvika ord som ”hård” eller 

”rak”, vilka visserligen kan beskriva en människas personlighet, men som även genom sin 

tvetydighet lätt kan misstas f�r att beskriva fysiska attribut.

När jag tagit fram formerna f�r unders�kningen har jag även där ett ganska stort antal olika 

former. Jag har valt att g�ra slutna, singulära former f�r att f�rstärka känslan av individ men jag har 

undvikit att fylla formen med färg f�r att undvika att personen härleder egenskaper genom just färg.
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Jag har valt att ha med grundformer, former som på olika sätt ”sprider” sig (se figur 6) och former 

som liknar varandra på vissa sätt men skiljer sig från varandra på andra sätt.

Vidare har jag även med färg som ett eget element att beskriva och där har jag utgått från ett 

antal grundläggande färger, en gråskala samt ljusare varianter av de grundläggande färgerna. (se 

figur 7) Anledningen till att jag valde att ta med ljusare färger men inte m�rkare färger var f�r att 

inte �verväldiga deltagaren med f�remål f�r beskrivning. F�r mitt hypotesbyggande ville jag dock 

ändå låta unders�kningsdeltagaren beskriva de ljusare färgerna – f�r att på detta sätt se om 

färgintensiteten kan påverka egenskaperna deltagaren väljer att tillskriva färgen i fråga.

En viktig aspekt i formspråksbeslut är att välja rätt typ av material, vilket jag även har gjort 

utifrån min �verblickande research av varje f�retag. Denna del valde jag dock inte att gå vidare med 

i min unders�kning då jag ansåg att färg och form var en tillräckligt stor grund att stå på samtidigt 

som den var hanterbar i informationsmängd.

Till sist har jag även med Bouba-Kiki-effekten i slutet av min unders�kning f�r att se om de 

siffror som presenterats kring den stämmer även i min unders�kning.

Undersökningsformuläret finns i sin helhet bifogad som bilaga till detta dokument.
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Fig. 6: Exempel på former från enkätundersökningen

Fig. 7: Exempel på färger från enkätundersökningen



3.2 Tolkning av resultat

I min unders�kning har jag fått tillbaka 34 utav 50 utdelade formulär.

När jag gått igenom svaren målas det i vissa fall upp m�nster medan det i andra fall är mer oklart. 

Det blir tydligt att de former och färger som det råder h�gst konsensus i är de mer extrema fallen 

som exempelvis den spridande spikiga formen (se figur 6) vilken 14 personer beskrev som 

aggressiv och 12 personer beskrev som dramatisk.

Generellt sett går det dock att se att unders�kningsdeltagarna oftare beskriver runda och 

mjuka former med lugnare och stundvis mer introverta egenskaper medan de beskriver kantiga och 

hårda former med intensiva och utåtriktade egenskaper.

Färger och former som var mer otydliga i sin form visade sig vara svårare f�r personer att 

beskriva. Tittar man på färgen orange har som flest fyra personer använt sig av samma ord medan 

färgen gul har beskrivits med ett och samma ord av 12 personer. Detta skulle kunna bero på att gult 

räknas till primärfärgerna inom måleri medan orange räknas till sekundärfärgerna och är beroende 

av primärfärgerna.

Intressant gällande färgerna är att de ”grundläggande” färgerna i stor utsträckning skiljer sig 

från varandra, men deras motsvarande ljusa varianter har alla så gott som samma typ av 

beskrivningar – de beskrivs alla med väldigt varsamma och lugna egenskaper. Man skulle kunna 

resonera f�r att en tillf�ring av m�rkare färgvarianter, det vill säga färger på ”andra sidan” av den 

grundläggande färgen, hade genererat beskrivningar som varit de ljusa färgbeskrivningarnas 

motsatser.

I den del av unders�kningen där jag testade Bouba/Kiki-effekten kunde jag se att mitt 

resultat faller nära de väntade procentsatserna 95-98 procent. 32 av 34 personer, dvs cirka 94 

procent, deltagande i unders�kningen var �verens om att Bouba är den figur med mjuka och runda 

former, medan Kiki är den figur med raka, spetsiga former.

3.3 Företagen

Med mina resultat från enkätunders�kningen har jag dragit slutsatser om vilka former och färger 

som motsvarar vilka ord från min ordlista – det vill säga vilka ord som i resultaten oftast 

f�rekommer när unders�kningsdeltagarna beskriver dem. På detta sätt har jag skapat ett slags 

verbalt lexikon f�r form och färg till känslor och egenskaper.

Med hjälp av samma ordlista jag presenterat i unders�kningen har jag beskrivit tre 

designf�retag som säljer inredningsaccessoarer som har tre olika formspråk. 
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Jag valde att beskriva just f�retag och inte enskilda designers då de tämligen b�r ha en st�rre 

tematisk kvalitet eftersom de är sina egna märken, där andra ska leverera in i deras �vergripande 

formspråk. Medan enskilda designers allt som oftast har sin egen formidentitet kan man i st�rre 

grad spekulera i huruvida den formidentieten blir lidande eller ej när dessa designers beh�ver 

leverera in i ett annat f�retags formspråk.

De f�retag jag valt att titta på är det danska f�retaget HAY, det engelska Tom Dixon och det 

svenska Sagaform. Dessa är tre f�retag med väldigt olika formspråk, från olika länder och med 

något olika marknader, där f�retagens identitet lyser igenom deras produkter väldigt väl.

3.3.1 HAY

HAY är ett danskt designf�retag, grundat 2002 av Rolf och Mette Hay, som formger och säljer 

m�bler och inredningsaccessoarer. Ingen av grundarna har någon formell designutbildning men har 

en vision om att skapa hållbara kvalitetsm�bler till humana priser f�r att så många som m�jligt ska 

kunna äga god design. Till en b�rjan sålde HAY bara m�bler men 2005 b�rjade de arbeta med 

inredningsaccessoarer vilket har kommit att bli något de är kända f�r och f�rknippas med. 

Inredningsaccessoarerna är alltså inte bara vaser, ramar och kuddar utan även saxar, solfjädrar, 

timglas och tändsticksaskar. Mette Hay, en av grundarna, är med och ansvarar f�r vilka produkter 

som kommer med i deras kollektioner men kan inte riktigt f�rklara hur det går till. ”Jag känner 

direkt om något passar oss. Jag kan inte förklara vad det är, jag bara vet”.20

Idag är HAYs formspråk såpass igenkänt att de tycks ha påverkat formgivningsvärlden till 

den grad att det talas om en likriktning – att allt f�r många f�retags produkter ser ut att tillh�ra HAY 

när de i själva verket tillh�r flertalet olika f�retag.

3.3.2 Tom Dixon

Tom Dixon är ett engelskt designf�retag, grundat 2002 av Tom Dixon, som formger och säljer 

m�bler, belysning och inredningsaccessoarer. Grundaren Tom Dixon är självlärd designer och till 

f�ljd av hans nyfikenhet och vilja att lära sig nytt har han jobbat med många olika typer av material 

men även olika typer av projekt – från att formge belysning och m�bler till att äga en restaurang.

Tom Dixons material- och processutforskning har bland annat lett till samarbeten med andra 

likasinnade – som med den svenska designgruppen Front där de tagit fram en oregelbunden armatur 

med metalliserad film vilket g�r att den ser ut att vara gjord i smält glas.

20 http://www.residencemagazine.se/alla-talar-om-hay/
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3.3.3 Sagaform

Sagaform är ett svenskt gåvof�retag, grundat i Borås 1994, av Kim Vejsholt och Anders Prissberg. 

De säljer främst produkter fokuserade på k�ket och det dukade bordet och säljs hos andra stora 

återf�rsäljare inom samma område – exempelvis Åhléns, Cervera och Royal Design.

2004 tog Sagaform steget in på den internationella marknaden och finns därf�r idag att k�pa i 

Europa och USA där de tycks vara mest igenkända f�r sina glasprodukter. Deras produkter har ofta 

flera funktioner eller väldigt nischade ändamål och är prissatta under 500 kronor, vilket g�r dem till 

bra gåvor och lätta att impulsk�pa. 

Sagaform formger inte bara själva utan arbetar till stor del med andra svenska formgivare 

såsom Formforyou, Anton Bj�rsing, Gustav Hallén och Form Us With Love.

3.4 Formgivning, fas 1: Utgångspunkter

3.4.1 Paletter

Till bakgrund f�r att beskriva f�retagen hade jag sedan tidigare mina egna vaga tankar om hur deras 

formspråk såg ut. Jag valde dock att titta igenom deras sortiment, utan att analysera individuella 

produkter, som f�r att få en slags �verblick och idé om f�retagens �vergripande formspråk genom 

vad de säljer idag.

Utifrån min �verblick beskrev jag HAY som lekfull, glad, nyfiken, tankspridd, charmig och 

duktig. Tom Dixon upplevde jag som mystisk, dr�mmande, bestämd, dramatisk, elitistisk och 

hemlig. Till sist beskrev jag Sagaform som gullig, rar, glad, spontan, lekfull och dr�mmande.

När jag �versatte detta genom mitt lexikon motsvarade de färger och former enligt f�ljande 

tre bilder. (figur 8, 9, 10)
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Fig. 8: Form- och färgpalett för HAY



Detta har alltså fått agera färg- och formpaletter när jag sedan formgivit produkter f�r respektive 

f�retag. I och med att jag valt såpass olika f�retag frånhänder jag mig m�jligheten att formge 

produkter i samma metod och teknik vilket till viss del kunnat vara f�rtydligande av min 

ideastesipoäng. 

3.4.2 Behållare

Idag tar små produkter st�rre plats än de gjort f�rr – de tar lika stor mental plats som m�bler har 

tagit fysisk plats. Blickar man �ver de stora inredningsinriktade personer som nyttjar social media i 

stor utsträckning f�r att nå sina läsare, som exempelvis bloggarna Trendstefan och Trendenser, ser 

man till stor del detaljbilder på f�remål eller uppställda stilleben. (se figur 11) Den här 

stillebenismen kan ha många olika f�rklaringar – exempelvis skulle det kunna vara en direkt 

produkt av social medias utrymme och omedelbarhet, där detaljbilder är lättare att hantera både f�r 

skribent och läsare. Det skulle även kunna vara ett tecken på f�rändrade k�pevanor i f�rhållande till 

slita-släng-problematiken. Att konsumenter i st�rre utsträckning investerar i stora m�bler f�r 

långvarighet men väljer att byta ut och k�pa nya detaljer – små produkter – f�r att f�rnya sin 

inredning.
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Fig. 9: Form- och färgpalett för Tom Dixon

Fig. 10: Form- och färgpalett för Sagaform



M�belf�retag har i denna våg alltmer b�rjat formge och sälja mindre produkter, vilket balanserar ut 

och kompletterar de st�rre m�belink�pen.

Idag har de små f�remålen inte n�dvändigtvis en personlig historia bakom sig, eller blivit insamlade 

under en av innehavarens resor, utan k�ps istället men en slags färdig idé eller ”image” på k�pet f�r 

att m�blera hemmet och vara en del av de f�remålen vi lever med.

Fig. 11: Skärmdumpar från Trendstefans respektive Trendensers instagramkonton

Jag har valt att formge livsmedelsbehållare f�r alla tre f�retag f�r att illustrera hur de olika 

formspråken kan påverka produkten trots liknande grundläggande funktion. De olika typerna av 

matbehållare är tänkt att passa in i respektive f�retags existerande sortiment och med avsikten att 

undvika att g�ra helt främmande produkter.

F�r Hay har jag valt att formge en gräddkanna då deras k�kssortiment dels består av redskap 

men även behållare fokuserade på dryck.

F�r Tom Dixon har jag valt att formge en kryddburk då deras k�kssortiment och accessoarer 

i många fall är väldigt koloniala med fokus på dofter och parfym, kaffe och te.
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F�r Sagaform har jag valt att formge en karamellburk då det är en behållare som inte används till 

vardags utan används i sociala sammanhang samt är lätt att ge bort som gåva där du även kan fylla 

den med ytterligare en gåva.

3.5 Formgivning, fas 2: Skissprocessen

Min skissprocess har tett sig annorlunda i detta arbete då formgivningsf�rutsättningarna f�r 

produkterna har varit styrda på ett helt annat sätt än vad de i vanliga fall är. Min designbrief i det 

här arbetet har utgjorts av dels de tre f�retag jag valt att fokusera på, dels aspekten 

'livsmedelsbehållare' där jag identifierat tre olika anpassade typer, men även av resultaten från min 

enkätunders�kning där jag indirekt låtit andra ha påverka mina f�rutsättningar.

När jag identifierat mina tre f�retag, mina tre typer av livsmedelsbehållare, samlat resultaten från 

min unders�kning, beskrivit de tre f�retagen och tolkat via mitt formlexikon satte jag igång min 

skissprocess.

Skissprocessen i sig inleddes med ett snabbskissande där jag tog fram cirka 10-15 olika 

skisser f�r varje produkt. Här märkte jag att jag snabbt fick en idé om mina koncept f�r varje 

produkt – troligtvis till f�ljd av begränsningarna på former från min unders�kning. Utifrån denna 

mängd skisser valde jag att direkt gå vidare till att skissa tredimensionellt i programmet 

SolidWorks.

I SolidWorks arbetade jag med olika dimensioner, former och detaljer innan jag valde att 

sätta mina material och färger. Materialen var inte en aspekt i min unders�kning, då jag medvetet 

utelämnat dem ur denna, vilket gav mig fria händer. 
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Fig. 12: Arketypisk gräddkanna, kryddburk samt karamellburk



Vad jag dock gjorde vid det här laget var att titta närmre på de olika f�retagens produkter f�r att se 

vilka typer av material f�retagen redan jobbar i – detta f�r att undvika att produkterna skulle kännas 

främmande f�r f�retagen. Färgerna valde jag utifrån mina paletter, så som jag gjort med de 

�vergripande formerna.

F�r HAY drog jag slutsatsen, utifrån mina paletter, att jag skulle jobba med mjuka former som 

m�ter raka former. I toppvy är gräddkannan cirkulär, en form som återkommer ofta hos HAY, 

medan den i frontvy är något rakare. Kannans fot, det vill säga där kannan m�ter bordsytan, är 

rundad f�r att återframkalla känslan av att de runda formerna bryter av de raka samtidigt som det 

både visuellt och fysiskt lyfter kannan från bordet.

Omkretsens mått har jag valt utifrån dess greppvänlighet och gräddkannans längd är 

anpassad därefter f�r att rymma 3 dl, vilket är mängden grädde i en liten gräddf�rpackning.

Jag valde att använda mig av stengods – ett värmetåligt och inte allt f�r sk�rt material – 

tillsammans med kork f�r dess värmeisolerande och vätskeavst�tande egenskaper. Båda materialen 

finns till viss utsträckning i HAYs sortiment sedan tidigare. Från min färgpalett valde jag att arbeta 

med färgerna ljusrosa och blå vilka återfinns i gräddkannans glasyr samt infärgat i korken.

F�r Tom Dixon gav min formpalett vassa och raka former, där en av symbolerna även hade en rund 

dimension. F�r ändamålets skull valde jag att utnyttja denna rundhet då det underlättar vid 

användning av produkten. De former jag huvudsakligen arbetat med från paletten är den 

uppochnedvända triangeln samt triangeln som vilar på en rund botten. Tittar man på kryddburken i 

frontvy är dessa två former direkt identifierbara där behållaren i sig är något konformad och där den 

uppochnedvända triangeln är burkens lock som vilar i konens kropp. (se figur 15)

F�r mig var det viktigt att den uppochnedvända triangeln skulle vara synlig vilket ledde till 

att materialvalet f�r burken var något enkelt. Jag valde här att använda mig av ett m�rkgrått glas – 

en färg plockad från min palett och ett material Tom Dixon har bland sina existerande produkter. 

Vidare är locket i svartlackerat trä med en tätande ring i nitrilgummi samt en mässingsplåt på 

toppen.

Jag hade f�redragit att ha hela locket i mässing då det skulle vara en tydligare koppling till Tom 

Dixon, men detta visade sig vara alltf�r svårt att hinna få tillverkat inom min tidsram f�r 

produktion. 

Kryddburkens storlek är anpassad f�r att kunna hållas väl samtidigt som den rymmer 1,5 dl 

vilket motsvarar ca 60 gram kryddor eller den mängd som ryms i två kryddburkar vilka går att k�pa 

i matbutiker.
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Formpaletten f�r Sagaform består, i motsats till den f�r Tom Dixon, endast av mjuka former. Tittar 

man på karamellburken i frontvy (se figur 16) har siluetten trots detta raka former i lockets handtag 

och detta beror på produktens tredimensionalitet – i toppvy är de raka formerna nämligen en cirkel, 

en form tagen direkt från formpaletten. De raka formerna kommer i direkt f�ljd av en extrudering, 

det vill säga utdragning, av cirkeln och jag valde att behålla dem f�r att det är mer greppvänligt med 

en sådan yta än en välvd när det gäller handtag. Karamellburken är, i linje med Sagaforms �vriga 

produkter, multifunktionell där även locket kan användas som en skål om man vänder den på dess 

ände och låter den stå på sitt handtag. Burken rymmer cirka ett halvkilo blandat godis när den är 

f�rsluten men använder man även locket som skål rymmer den nästan det dubbla.

Tittar man åter på min palett f�r Sagaform och jämf�r den med de f�r HAY och Tom Dixon 

ser man snabbt att den har ett st�rre urval av färger. Detta beror på att de adjektiv jag beskrivit 

Sagaform med motsvarar alla ljusa färger då de beskrivits på så gott som samma sätt. Här valde jag 

att arbeta med ljusgr�nt glas tillsammans med vitglaserat stengods, samt ek vilket återkommer 

bland Sagaforms existerande produkter.
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       Fig. 13: Urval av skisser ur snabbskissprocess
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Fig. 14: Skissprocess gräddkanna

Fig. 15: Skissprocess kryddburk

Fig. 16: Skissprocess karamellburk



3.6 Tillverkning

Eftersom jag i detta arbete valt att jobba med flera olika typer av material har jag tagit hjälp av 

hantverkare inom respektive område. Jag har arbetat med keramik, glas, trä samt metall och har 

således tagit hjälp av en keramiker, en glasblåsare, en finsnickare och en konstsmed.

På detta sätt har jag fått �va upp min kommunikation som designer och �va på att lämna 

�ver lämpligt material f�r att se till att jag fått �nskat resultat. Det har varit extra viktigt att allt 

fungerat väl i den här situationen på grund av den tidsbegränsning jag haft. Detta eftersom de fyra 

hantverken är av väldigt olika karaktär, är olika precisa och därmed medf�r olika utmaningar när 

det gäller att få allt att fungera ihop. I det här fallet, där varje produkt består av minst två delar, är de 

olika hantverken oerh�rt beroende av varandra eftersom en avvikelse på en del direkt påverkar 

passningen med �vriga delar.

De hantverkare jag arbetade med var, på grund av sitt hantverks variabilitet, inte intresserade av 

detaljerade, regelrätta ritningar utan ville ha �vergripande information om kritiska mått – det vill 

säga de mått där produkternas delar m�tte varandra. Av denna anledning skiljer sig mitt utdelade 

material från vad det skulle g�ra om jag istället skulle beställa arbeten inom industrin. 

Utdelningsmaterial till glasblåsare respektive keramiker finns bifogat som bilaga till detta 

dokument.
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Fig. 17-19: Ett glaslock kommer till. Glasblåsare Evelina Dovsten



3.7 Det haptiska verktyget

Eftersom jag skulle presentera mitt arbete inf�r andra människor, människor som n�dvändigtvis inte 

jobbar med formgivning eller hantverk, insåg jag vikten i att f�rtydliga min tes ytterligare. Jag ville 

skapa ett läroverktyg f�r presentation. Då mitt arbete grundar sig i �versättning sinnen emellan ville 

jag passa på att utnyttja detta i ytterligare en dimension och använda mig av ett stimuli ut�ver det 

visuella.

Jag har därf�r, i keramik, skapat tredimensionella kroppar utifrån några av de former jag mig 

använt i min unders�kning. Dessa kroppar presenteras med deras motsvarande personligheter från 

resultaten av samma unders�kning och bildar ett slags tredimensionellt piktogram. 
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Fig. 21: Färdiga produkter; gräddkanna, kryddburk, karamellburk

Fig. 20: Keramiska komponenter innan glasering



Eftersom kropparna går att fysiskt ta på får man en haptisk upplevelse, det vill säga en effekt av 

ber�ring, i vilken den ideastesiska tesen f�rtydligas.21 Genom att känna på de olika kropparnas 

former blir det tydligare vilken effekt de har på oss – en kropp med utstickande, vassa taggar blir 

obekväm och därmed mer negativ att hålla i medan en sfärisk kropp är mjuk och mer f�ljsam i 

handen vilket f�ljaktligen upplevs mer positiv.

Kropparna är en f�rlängning av resultatet från den enkätunders�kning jag genomf�rt och de 

har tilldelats personliga egenskaper härledda från de tvådimensionella formerna i samma 

unders�kning. De former jag valde att utveckla till kroppar var de olika grundformerna samt tre 

ytterligheter av ”spridande” former, de tre som visade sig vara enklast f�r deltagarna att beskriva i 

unders�kningen. Jag ville att kropparna skulle kunna rymmas i två kupade händer och anpassade 

storleken därefter.

Vad jag upptäckte i arbetet med att �versätta en tvådimensionell form till en tredimensionell var hur 

en form upplevs mer definitiv när den är tredimensionell. Här upplever vi alla sidor av den, 360 

grader, medan den som en tvådimensionell figur snarare är en representativ symbol och tillåter oss 

att tolka den på flera sätt – detta eftersom vi inte ser alla dess sidor och istället får f�reställa oss 

dem. I två fall påverkade detta utkomsten av de kroppar jag skapade; en triangel blev både en kon 

och en pyramid; en cirkel blev en sfär och en cylinder.

Med hjälp av det haptiska verktyget kan jag få mina åh�rare tydligare f�rstå min tes då de får 

interagera med kropparna samtidigt som jag berättar om dem. Kropparna finns fysiskt och blir  

lättare att applicera en personlighet på samtidigt som hela ideastesikonceptet blir mer greppbart när 

det handlar om mer konkreta sinnesanalogier.

21 Adjektivet haptiskt b�r hållas åtskiljt från adjektivet taktilt vilket åsyftar en mer statisk ber�ring. Haptik som 
begrepp f�rekom ofta i workshopen med Cheryl Akner-Koler 20160426.
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Fig. 22: Tredimensionella kroppar som haptiskt verktyg



4. Avslutning

4.1 Resultat

Enkätunders�kningen visade att personer hade lättare f�r att beskriva extrema former och färger – 

både i antal ord och i vilka ord man vill använda sig av. I utrymmet mellan ytterligheterna ryms de 

former och färger som påminner om varandra – där de smälter samman – och eftersom denna 

gråzon återfinns även bland personligheter och känslor vilket g�r det att tolkningar här blir 

subjektiva och svåra att enas �ver.

Unders�kningen har gjort det uppenbart f�r mig att det genom denna metod går att skapa ett 

språk som är verbalt, om än inte objektivt. Jag tvingas alltså att besvara den f�rsta delen av min 

frågeställning nekande. Jag hade ambitioner att hitta ett sätt att beskriva formspråk på ett objektivt 

sätt och hoppades nästan finna att om jag skapar de här f�rutsättningarna kommer formen av sig 

själv. Det går inte att säga att färg a tillsammans med form b garanterat kommer ge respons c hos 

betraktaren. Elvin Karana kommer även hon fram till denna slutsats i sin artikel om hur olika 

materialval uppfattas av användare.22

Vad jag dock kommit fram till att jag hela tiden har beh�vt ta beslut, styra arbetet och till 

slut även själv bestämma hur jag väljer att sätta ihop former. Så fort jag måste g�ra ett val i 

processen blir arbetet subjektivt eftersom jag själv har direkt inverkan på resultatet.

Även om språket i sig inte har gått att g�ra objektivt och därmed skapa en pragmatisk metod där jag 

skulle kunna mata in information och via denna metod få ut självklara svar på hur en produkt ska se 

ut tycks jag ha hamnat i närheten ändå. Jag har skapat tre produkter som, av mina kurskamraters 

reaktioner att d�ma, passar mer eller mindre in i de formspråk jag satt tagit mig f�r att beskriva. 

Mitt språk och min metod har alltså hjälpt mig ringa in �vergripande och viktiga visuella attribut. 

Metoden har även hjälpt till att snabbt ta beslut i min skissprocess då jag, genom resultaten från min 

unders�kning och de paletter jag tagit fram, redan skapat ramverk f�r vardera f�retags produkt.

22 How do materials obtain their meanings?, Elvin Karana, METU Journal of the Faculty of Architecture, 2010
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En ytterligare dimension till denna unders�kning är att jag på skolans vårutställning fick chans att 

presentera produkterna f�r att vidare pejla åsikter huruvida jag lyckats eller ej.

Det var intressant att iaktta människor när de närmade sig mitt arbete under utställningen – 

det vill säga när jag inte stod precis bredvid det och beskrev vad jag gjort. Instinktivt drogs 

människor till de olika kropparna jag tagit fram som läroverktyg och b�rjade beskriva varandra som 

former. De såg �ver de olika listorna med egenskaper och konstaterade om de ansåg dem stämma 

eller ej.

Intressant var även att jag upptäckte att om jag inte uttryckligen sa att ”Jag har formgivit de 

här specifika f�remålen” om de tre behållarna så trodde flertalet personer att jag tagit redan 

existerande produkter från de olika f�retagen och endast beskrivit f�retagen genom dessa produkter.

Det bekräftade f�r mig åter att jag ändå tycks ha lyckats fånga f�retagens formspråk i mina 

produkter.

4.2 Diskussion & Reflektion

Jag har genom mitt arbete f�rs�kt demokratisera och tillgängligg�ra insikten om vad formgivning 

är, att ge en inblick i hur en formgivare �versätter en idé eller känsla till form.

Hittills har formgivning betraktats på med ett of�rstånd med två sidor av samma mynt. Å ena sidan 

är det något mystiskt där bara de invigda f�rstår, där man antingen har eller inte har ”det” som g�r 

att man kan ge och se form. Å andra sidan är det något som är enkelt, en hobby som alla kan syssla 

med eftersom de någon gång har ritat en lampa eller sytt en kudde.

Precis som f�r andra yrken ligger sanningen någonstans däremellan – det är någonting alla 

kan g�ra om man har viljan att bli bra på det, att man faktiskt lägger ned m�da och tanke bakom 

sina val. Jag vill hävda att detta arbete åtminstone visar på den m�da jag och många andra lägger 

ned i just formgivning och hantverk.

Tittar jag på min unders�kning kan jag se brister i den som g�r att den inte bär rent 

forskningsmässigt – en f�r liten grupp studerades, informationen de skulle hantera var f�r stor och 

den haptiska aspekten hade varit intressant att f�ra in även i unders�kningen.

Samtidigt som detta har unders�kningen definitivt räckt som riktningsvisare och är något jag 

gärna skulle ta vidare, testa i st�rre skala och utveckla eftersom området fortfarande känns lovande. 

Den haptiska sidan är något jag vill arbeta vidare med f�r att nå ut till fler personer – att involvera 

fler sinnen ut�ver visuell stimulans.
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Området är onekligen stort och samtida, det sker mycket forskning på det just nu från flera håll där 

man inkluderar många discipliner – från neurologi till måltidsforskning till konst. Max Planck-

institutet och det gastronomiska centret i Grythyttan är exempel på två sådana ställen och vid 

Konstfack är det flertalet studenter som valt att g�ra arbeten inom detta.

Även om forskningen inte leder till att vi lyckas ”knäcka koden” och hitta säkra svar på hur 

man allra bäst skapar produkter f�r �nskade ändamål så kan vi ta reda på mer om processerna 

bakom vårt skapande.

En kan fundera �ver sin roll som formgivare i en sådan här process. Vad är det jag bidrar med och 

vad som är styrt av processen? Det vill säga, var gränsen går f�r vad som är min design och vad 

som är f�retagets design samt om jag som formgivare syns i produkten. Eftersom jag i denna 

process har upptäckt att jag fått gå in och ta subjektiva beslut finns det givetvis spår av mig som 

designer. Däremot är resultaten av denna process produkter som är mer ”Olivia Öberg för Hay/Tom 

Dixon/Sagaform” än ”Olivia Öberg och Hay/Tom Dixon/Sagaform” – skillnaden ligger i att jag 

levererar in i ett sammanhang snarare än att jag syns f�r min egen design.

Intressant skulle även vara att använda processen f�r att analysera min egen formgivning – 

att genom detta f�rtydliga f�r mig själv vad mitt egna formfingeravtryck är. Kanske visar datan att 

min egen bild av det jag g�r är något annat än vad som faktiskt syns i mina färdiga produkter.

I mitt arbete upptäckte jag att jag inte kunde vara objektiv i min process, jag var tvungen att g�ra 

mina egna val som att exempelvis bryta av de runda formerna på karamellburken f�r Sagaform med 

ett rakt handtag. Eftersom unders�kningen visade att de extrema figurerna var de som lättast gick att 

beskriva ledde det till att paletterna blev något endimensionella och saknade nyanser, gråzoner. De 

här nyanserna är svåra att plocka upp i �vergripande och generaliserande beskrivningar, som de av 

f�retagen, och är därf�r det som f�rsvinner i processen. Det är alltså där jag som formgivare har fått 

kliva in och ta egna formbeslut.

Bara f�r att formgivning inte går att f�lja till punkt och pricka, att den inte går att replikera utan en 

människa, är den f�r den sakens skull inte mindre meningsfull som process. Snarare tvärtom – en 

process där allt är objektivt och inte lämnar utrymme f�r tolkning tar i samma veva bort djupet i det 

vi skapar, m�jligheten att ha preferenser och tycka olika. 
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Formgivarens process kommer alltid ha en grad av subjektivitet i den och det g�r att vi som 

formgivare inte är direkta �versättare, vi parafraserar, och det är själva skapandet. Om �versättning 

av kultur uttrycker Lars Kleberg sig väl:

”I dessa fall är det ganska uppenbart att »perfekta« översättningar 

 inte existerar och inte kan existera. […] 'Poesi är det som går 

 förlorat i översättning' heter det”
23

Det här arbetet har hjälpt mig att reflektera �ver vad jag känner när jag formger så oavsett om jag 

har lyckats f�rtydliga och f�rmedla de olika f�retagens formspråk f�r andra människor har jag 

åtminstone skapat ett verktyg, en process att f�rtydliga vad form betyder f�r mig.

23 Kleberg, Lars (2001) s.139-140
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Figurförteckning

Figur 1: Privat kollage av bilder från Brearyds M�bler/Kartell/Thonet/Herman Miller/Rum21

http://www.brearydsmobler.se

http://www.kartellsverige.se

http://www.thonet.de

http://www.hermanmiller.com

http://www.rum21.se

Figur 2: Privat kollage av bilder från Systembolagets hemsida

http://www.systembolaget.se

Figur 3: Robin/Crooked Glasses

http://glasses.withinmyworld.org/index.php/2012/08/18/chord-colors-perfect-pitch-

and-synesthesia/musicalcolors-2/#.V9uxcYW7JcJ

Figur 4: Melissa McCracken/deMilked

http://www.demilked.com/synesthesia-painted-music-melissa-mccracken

Figur 5-10: Privat

Figur 11: Stefan Nilsson och Frida Ramstedt

https://www.instagram.com/trendstefan

https://www.instagram.com/trendenser

Figur 12: Privat kollage av bilder från Kikiriki/Auctionet/Åhléns

http://www.kikiriki.se

https://www.auctionet.com

https://www.ahlens.se

Figur 13-22: Privat
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 På tal om form
 Att skapa ett verbalt moodboard

 
 Bilaga 1 - enkätundersökning



Hej!

Jag skulle jättegärna vilja ha din hjälp att beskriva de former och 

GÊSHFS�TPN�mOOT�QÌ�EF�LPNNBOEF�TJEPSOB�

4LSJW�PSEFO�QÌ�SBEFSOB�CSFWJE�GPSNFO�GÊSHFO�

"OWÊOE�EJH�FOEBTU�BW�PSEFO�QÌ�CBLTJEBO�BW�EFUUB�BSL���EV�GÌS�

BOWÊOEB�IVS�NÌOHB�EV�WJMM�PDI�IVS�NÌOHB�HÌOHFS�EV�WJMM� 

%FU�mOOT�JOHB�SÊUU�FMMFS�GFM�

Du kan lämna dina svar till mig i person eller lämna dem vid min 

QMBUT�J�EFTJHOBUFMKÏO��+BH�TJUUFS�WJE�EF�HSÚOB�CJMEFSOB� 

 

5BDL�TÌ�NZDLFU�GÚS�EJO�IKÊMQ 

Olivia D3



glad

känslig

dramatisk

lugn

snäll

OZmLFO

stabil

BNCJUJÚT

osäker

ensam

elak

arg

självsäker

självständig

envis

spontan

smart

lat

korkad

GÚSWJSSBE

SÚSJH

stark

NZTUJTL

hemlig

lojal

aktsam

alert

artig

disciplinerad

GÚSOVGUJH

HFOFSÚT

händig

huslig

USÚUU

kaxig

LMBSTZOU

klok

kompetent

omtänksam

modig

varsam

QÌMJUMJH

ÚENKVL

ÚNTJOU

bestämd

rolig

djärv

tuff

busig

charmig

ESÚNNBOEF

duktig

festlig

ärlig

GÚSTJLUJH

HMBNPSÚT

gullig

lekfull

rar

rättfram

ÊWFOUZSMJH

VUÌUSJLUBE

ouppfostrad

elitistisk

tankspridd

orolig

ledsen

sorgsen

allvarlig

ond

god

aggressiv

galen

heroisk

energisk











Bouba och Kiki
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 På tal om form
 Att skapa ett verbalt moodboard

 
 Bilaga 2 - Resultat av 
        enkätundersökning



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      1
alert      1
artig      1
busig      7
charmig     1
djärv      1
dramatisk     2
ensam      1
festlig      4
förnuftig     1
försiktig     1
galen      1
generös     2
glad      7
god      3
gullig      3
hemlig      1
korkad      1
känslig      1
lat      3
lekfull     10
lojal      2
omtänksam     1
orolig      4
osäker      2
ouppfostrad     3
rolig      8
rörig      9
självständig     1
smart      2
snäll      7
spontan     8
tankspridd     5
utåtriktad     1
varsam      1
äventyrlig     1
ödmjuk     1
ömsint      1

aggressiv     14
alert      2
allvarlig     1
ambitiös     1
arg      5
bestämd     2
busig      1
djärv      1
dramatisk     12
elak      4
energisk     6
ensam      1
envis      3
festlig      2
förvirrad     3
galen      1
glamorös     1
kaxig      4
modig      1
mystisk     1
orolig       2
osäker      1
ouppfostrad     2
rättfram     3
rörig      2
självständig     3
självsäker     1
spontan     3
stark      2
tankspridd     2
tuff      4
utåtriktad     6



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      2
artig      2
busig      2
charmig     1
dramatisk     1
drömmande    7
duktig      1
energisk     2
ensam      1
försiktig     4
förvirrad     1
generös     3
glad      3
glamorös     1
god      5
gullig      7
huslig      1
korkad      1
känslig      2
lat      2
lekfull      2
lojal      1
lugn      4
modig      1
mystisk     1
omtänksam     3
ond      1
osäker      1
pålitlig      1
rar      5
smart      1
snäll      10
spontan     3
stabil      1
stark      1
tankspridd     1
trött      1
utåtriktad     1
varsam      3
ärlig      1
ödmjuk     5
ömsint      3

alert      1
allvarlig     2
ambitiös     1
bestämd     2
charmig     1
disciplinerad     1
djärv      2
dramatisk     1
duktig      1
elak      2
ensam      2
förnuftig     3
försiktig     2
förvirrad     1
galen      4
hemlig      2
heroisk      1
kaxig      2
klok      1
kompetent     2
korkad      1
känslig      1
lat      1
lojal      2
modig      2
mystisk     4
nyfiken      1
orolig      4
osäker     5
pålitlig      2
rättfram     1
rörig      2
självsäker     1
smart      1
snäll      1
spontan     2
stabil      3
stark      1
tankspridd     2
tuff      3
ärlig      1
äventyrlig     5
ödmjuk     1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aggressiv     1
aktsam      1
alert      1
allvarlig     2
bestämd     12
disciplinerad    7
duktig      2
elitistisk     4
ensam      1
envis      2
förnuftig     2
försiktig     1
galen      1
god      1
hemlig      1
huslig      3
händig      4
klarsynt     2
kompetent     5
lojal      1
lugn      1
modig      1
nyfiken      1
omtänksam     1
orolig      1
pålitlig      3
rättfram     2
rörig      1
självständig     2
självsäker     3
smart      2
snäll      1
stabil      6
stark      4
tankspridd     1
varsam      1
ärlig      4

allvarlig     1
artig      2
busig      1
charmig     2
drömmande    6
försiktig     3
förvirrad     2
galen      1
glad      1
god      1
gullig      2
huslig      2
händig      1
lat      2
ledsen      1
lekfull     4
lojal      2
lugn      4
modig      1
nyfiken     6
omtänksam     1
orolig      1
osäker     5
pålitlig      1
rar      4
rolig      1
självständig     1
snäll      6
spontan     2
stabil      1
trött      3
varsam      3
ärlig      1
ödmjuk     4
ömsint      1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      1
alert      2
artig      1
bestämd     3
busig      2
disciplinerad     1
djärv      2
duktig     3
energisk     1
ensam      1
envis      1
förnuftig     2
förvirrad     1
generös     1
glad      1
glamorös     1
kaxig      1
klarsynt     1
klok      1
lekfull      2
lat      1
lugn      1
nyfiken      2
orolig      1
osäker     4
ouppfostrad     1
pålitlig     3
rättfram     2
självständig     3
självsäker     2
smart      2
snäll      3
spontan     2
stark      1
tankspridd     1
utåtriktad     1
varsam     3
ärlig      1
äventyrlig     4
ömsint      1

alert      1
allvarlig     3
aggressiv     3
ambitiös     3
arg      1
bestämd     8
busig      2
disciplinerad    5
djärv      1
dramatisk     3
elitistisk     3
energisk     5
envis      2
festlig      1
galen      1
heroisk      1
händig      1
kaxig      3
klarsynt     1
kompetent     2
korkad      2
ond      1
osäker      2
självständig     1
självsäker     1
spontan     2
stabil      2
stark      3
tankspridd     3
tuff      5
utåtriktad     1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

alert      1
allvarlig     3
arg      1
artig      3
bestämd     5
disciplinerad    7
duktig      1
elitistisk     1
ensam      1
förnuftig     1
försiktig     1
heroisk      1
huslig      1
händig      3
kaxig      1
klok      2
kompetent     3
lojal      1
mystisk     1
pålitlig     7
rättfram     1
självständig     1
självsäker     1
smart      1
stabil      17
stark      5
tuff      1
varsam      1
ärlig      5

alert      3
allvarlig     2
ambitiös     3
arg      1
envis      7
charmig     1
djärv      2
dramatisk     1
duktig      2
elak      1
energisk     1
ensam      1
förnuftig     1
glad      1
kaxig      2
klarsynt     2
klok      1
kompetent     3
lat      1
lekfull      2
lugn      1
heroisk      1
modig      1
nyfiken     3
orolig      2
ouppfostrad     1
rund      1
rättfram     1
självständig     1
självsäker     2
smart      2
snäll      1
spontan     2
stabil      4
stark      3
tuff      1
ödmjuk     1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aggressiv      3
aktsam      1
alert      1
ambitiös      3
arg       1
bestämd      4
charmig     1
djärv      1
drömmande     1
duktig      1
elak       2
energisk      2
ensam      1
envis       2
förvirrad     1
galen      1
hemlig      1
heroisk      2
kaxig      1
klok      1
kompetent     1
korkad      1
känslig      1
ledsen      1
lekfull      1
modig      3
mystisk      2
omtänksam     1
ond       4
osäker      1
ouppfostrad     1
pålitlig      1
rättfram      2
självständig     1
självsäker     1
smart      1
snäll      1
sorgsen     1
spontan      3
stabil       2
stark       2
tankspridd     1
tuff       2

aggressiv     2
alert      1
ambitiös     1
artig      1
bestämd      3
busig      1
djärv      1
dramatisk     1
elak      1
elitistisk      2
ensam       2
festlig      1
förnuftig      3
generös     1
god      1
hemlig      1
heroisk      1
kaxig       2
klarsynt     1
klok       3
kompetent      2
lojal       2
modig      1
mystisk      2
nyfiken      1
ond      1
ouppfostrad     1
pålitlig      2
rättfram      3
självständig     3
självsäker      2
smart       2
spontan     1
stabil       7
stark       5
tuff      1
utåtriktad      2



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aggressiv     1
aktsam      1
allvarlig      5
bestämd      4
disciplinerad      2
djärv      1
elitistisk     1
ensam      4
förnuftig     1
galen      1
hemlig      1
heroisk      2
huslig      1
kaxig      1
klok      1
kompetent      3
lojal       3
lugn      1
modig       2
pålitlig      2
rättfram      3
självständig     4
självsäker      5
stabil       2
stark       5
tuff       5
utåtriktad      2
ärlig      1

aktsam      1
alert      1
artig      1
bestämd     1
charmig     1
disciplinerad     1
drömmande     1
duktig      1
energisk      2
ensam       2
envis      1
förnuftig      2
generös      2
glad       6
god       4
gullig      1
hemlig      2
klarsynt     1
klok       3
kompetent     1
känslig      1
lekfull      1
lojal      1
lugn       6
modig      1
omtänksam      2
orolig      1
pålitlig      1
rar       2
rättfram     1
självständig      2
självsäker      2
smart      1
snäll       6
stabil       2
varsam      1
ärlig       6
ödmjuk      2
ömsint      3



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

allvarlig     1
bestämd     1
busig       1
charmig      3
djärv      1
ensam      3
envis      1
generös     1
glad      1
glamorös     1
god      1
god       2
gullig      1
hemlig      1
händig      1
kompetent     1
lat       3
ledsen      1
lojal      1
lugn      1
modig       2
nyfiken      2
orolig      1
rar       2
rolig       1
självständig     1
smart      1
snäll      1
sorgsen     1
stabil       6
trött       3
varsam      1
ärlig       3
ödmjuk      2

alert      1
ambitiös      2
artig      1
busig       2
drömmande     3
ensam      1
försiktig     2
förvirrad      2
generös     1
glad      1
god       2
gullig      1
klarsynt     1
klok       4
kompetent      2
känslig      1
känslig      2
ledsen      1
lekfull       2
lugn      2
modig      1
mystisk     2
nyfiken      2
omtänksam     3
osäker      1
ouppfostrad     1
rar       4
rolig       3
självsäker     1
snäll       5
spontan      2
stabil      1
tankspridd      4
trött      1
varsam      1
ärlig      1
äventyrlig     1
ömsint      2



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aggressiv     1
aktsam      1
aktsam      1
alert      1
ambitiös     1
bestämd     1
busig       3
djärv      1
energisk      2
ensam      1
envis       2
förvirrad     1
generös     1
glamorös     1
gullig      1
hemlig      2
kaxig       2
korkad      1
lat       3
lekfull       2
modig      1
mystisk      3
nyfiken      4
ond      1
orolig      1
osäker      1
ouppfostrad      2
rolig       3
rättfram     1
rörig       3
sorgsen      2
spontan      4
stabil      1
stark      1
tankspridd      3
trött       2
utåtriktad      2
äventyrlig     1
ödmjuk     1

aktsam      1
ambitiös     1
artig      1
busig      1
drömmande      2
ensam      1
envis      1
försiktig     1
förvirrad     1
generös     1
god       5
gullig      4
hemlig      1
heroisk      1
klarsynt     1
klok       4
känslig      1
lat       3
ledsen      1
lekfull      1
lojal      1
lugn       4
mystisk      2
omtänksam     1
osäker      5
pålitlig      1
rar       4
rättfram     1
självständig     1
smart       2
snäll       2
sorgsen     1
stabil      1
stark      1
tankspridd     1
trött      1
utåtriktad      2
varsam      1
äventyrlig      2
ödmjuk      3
ömsint      5



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

allvarlig      3
ambitiös     1
bestämd      5
charmig     1
disciplinerad     1
duktig       2
ensam      1
förnuftig      4
god       2
huslig      4
händig      2
klok       3
kompetent      2
lat       4
lojal       2
lugn      1
mystisk     1
pålitlig      6
självständig     1
självsäker     1
stabil       15
stark       3
trött      1
ärlig      1

aktsam      1
allvarlig     1
ambitiös     1
arg       2
artig       4
disciplinerad     3
dramatisk     1
elak       2
ensam       2
envis       2
förnuftig      2
försiktig      2
generös     1
god      1
hemlig      3
huslig      3
händig      2
ledsen      1
lojal      1
lugn       7
mystisk     1
ouppfostrad     1
pålitlig     4
rörig       2
självständig      2
sorgsen      3
stabil       7
trött      1
ödmjuk      2



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

allvarlig     1
bestämd     1
charmig     1
disciplinerad     1
dramatisk     1
drömmande     4
duktig      1
förnuftig      3
försiktig      2
generös      3
glamorös     1
god       4
hemlig      1
heroisk      1
huslig      1
händig      2
klarsynt     1
klok       4
lekfull      1
lojal       4
lugn       5
osäker      1
pålitlig      2
rolig      1
självständig      3
självsäker      2
snäll       3
stabil      3
utåtriktad      2
varsam      1
ärlig       4
äventyrlig     1
ödmjuk      2

alert       2
ambitiös     1
bestämd     1
busig       2
charmig     1
djärv       3
dramatisk      4
energisk      4
ensam      1
festlig      2
försiktig     1
förvirrad     1
galen       2
generös      2
glad       2
glamorös      4
gullig       2
hemlig      1
kaxig       7
känslig      1
nyfiken      3
ond      1
orolig      1
ouppfostrad     1
rättfram      2
rörig       3
självständig     1
självsäker     1
snäll       2
spontan      3
stark      1
tankspridd      2
tuff      1
utåtriktad     2
ärlig       2
äventyrlig      2
ödmjuk      2
ömsint      1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aggressiv     1
alert       6
bestämd     1
busig      1
djärv       2
dramatisk     1
drömmande     1
energisk      8
envis      2
festlig      1
galen       6
generös     1
glad       12
glamorös      1
gullig      1
kaxig      1
känslig      1
lekfull      1
nyfiken      3
orolig      1
ouppfostrad     1
rar      1
rolig       2
rättfram      2
smart      1
snäll       3
spontan      2
stark       3
tuff      1
utåtriktad      6
ärlig      1

aggressiv     1
aktsam      1
alert       2
allvarlig      3
ambitiös     1
busig       4
charmig      4
energisk      4
festlig      1
förnuftig     1
galen       2
generös      2
glad       2
god       3
hemlig      1
heroisk      1
händig      1
kaxig      1
klarsynt     1
korkad      1
känslig      1
lat      1
lekfull       2
lojal      1
lugn      2
modig      1
nyfiken      2
omtänksam     1
orolig      1
osäker       2
rolig       2
rörig      1
självständig      2
självsäker     1
spontan      4
stark      2
tankspridd      2
tuff      1
utåtriktad     1
äventyrlig      2
ödmjuk      2



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aggressiv      3
alert       4
allvarlig     1
ambitiös     3
arg       4
bestämd      2
djärv      1
dramatisk      4
drömmande     1
duktig      1
energisk     1
envis       2
festlig      1
förnuftig     1
god       2
händig      1
kaxig       1
klarsynt     1
känslig      2
modig      1
omtänksam     4
ond      1
osäker      1
rolig      1
rättfram      3
självsäker      4
smart      1
spontan      2
stark       6
tuff      1
utåtriktad     1
varsam      1
ärlig       2
äventyrlig      3
ödmjuk     1
ömsint      2

aktsam      1
allvarlig     1
ambitiös      2
artig       2
bestämd     1
charmig     1
disciplinerad     3
drömmande     1
elitistisk     1
försiktig     1
god      1
heroisk      1
kaxig       2
klarsynt      4
klok       3
kompetent      3
känslig      2
ledsen       2
lojal       4
lugn       6
modig      3
nyfiken      2
ond      1
pålitlig      3
rättfram      2
självsäker     1
smart      4
snäll       2
sorgsen     1
stabil       2
stark      1
tankspridd     1
utåtriktad     1
varsam      2
ärlig      1
äventyrlig      2
ödmjuk     1
ömsint      1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      2
bestämd     1
busig      1
djärv       2
dramatisk     1
drömmande     3
duktig      1
elitistisk     1
energisk      2
envis      1
försiktig      2
förvirrad     1
generös     1
glamorös     1
hemlig      2
kaxig       2
klarsynt     1
klok       3
känslig      2
lekfull      1
lugn      1
modig      2
mystisk      4
omtänksam      2
orolig       2
osäker      1
rörig      1
självsäker     1
snäll       3
sorgsen      4
stabil      1
stark      2
tankspridd      3
tuff       2
utåtriktad      2
varsam      2
äventyrlig      2
ödmjuk      4

aggressiv     2
allvarlig      6
ambitiös     1
arg       2
bestämd      6
charmig     1
disciplinerad     1
djärv      1
dramatisk      3
elak      1
ensam      4
envis       2
förnuftig     1
glamorös     1
hemlig      4
kaxig      1
klok      2
kompetent      2
ledsen      1
lugn       3
modig      1
mystisk      3
ond       3
osäker      1
pålitlig      1
rättfram      2
självständig     1
självsäker     1
smart      4
sorgsen      6
stabil       2
stark       2
tuff       3
ödmjuk     1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam     3
allvarlig      3
artig      1
bestämd      2
dramatisk     1
drömmande     1
duktig       2
elitistisk      3
ensam       2
försiktig     5
generös     1
god       5
hemlig      1
heroisk      2
klarsynt      3
klok       3
kompetent     1
känslig      2
lat       2
ledsen      1
lojal       3
lugn       6
omtänksam     1
osäker       1
rar      1
självsäker     1
snäll      1
sorgsen     1
stabil      1
stark      1
trött      2
ärlig       2
ödmjuk      1

aggressiv     1
allvarlig      5
artig      1
bestämd      4
disciplinerad     4
djärv      1
elitistisk     1
ensam       2
förnuftig      2
försiktig     1
hemlig      2
kompetent     1
ledsen      1
lugn      1
mystisk      2
ond      1
pålitlig      1
smart      3
sorgsen      3
stabil       4
stark       2
säker      1
trött       3
ärlig      1
ödmjuk     1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

allvarlig     1
artig      1
bestämd     1
disciplinerad     1
elak      1
elitistisk     1
ensam      5
envis      1
förnuftig      2
förvirrad     1
hemlig      1
händig      3
klok       2
kompetent      3
känslig      1
ledsen      1
lugn      3
omtänksam     1
ond      1
osäker       2
pålitlig      1
rättfram      2
smart      3
snäll      1
sorgsen     1
stabil       7
stark      1
trött      1
varsam      1
ödmjuk     1
ömsint      1

aktsam      1
artig      1
bestämd     1
disciplinerad     1
duktig      1
ensam      4
förnuftig     1
försiktig     1
huslig      1
händig      1
klarsynt     1
klok       2
kompetent      2
känslig      1
lat       2
lojal       3
lugn       3
ond      1
orolig      3
osäker      3
pålitlig      1
rättfram     1
självständig     1
självsäker     1
sorgsen      2
stabil       2
tankspridd     1
trött       4
varsam      1
ödmjuk      2



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      3
allvarlig     1
drömmande      2
ensam      6
förnuftig     1
försiktig      5
förvirrad      2
god      1
hemlig      1
heroisk      1
klok      1
kompetent     1
korkad      1
känslig      3
lat      1
lugn      1
modig      1
mystisk      2
omtänksam     1
orolig      3
osäker      4
pålitlig      1
rar      1
självständig     1
självsäker     1
smart      1
snäll      1
sorgsen     1
stabil       2
tankspridd      2
trött       2
ömsint      1

aktsam      1
artig      3
bestämd     1
busig       3
drömmande     5
ensam      1
förnuftig      2
försiktig      2
god       7
gullig      5
hemlig      1
klok       3
känslig      3
lat      1
ledsen      1
lekfull      3
lojal       2
lugn       2
nyfiken      1
omtänksam     1
osäker      3
rar       3
snäll       3
sorgsen     1
spontan     1
stabil      1
varsam      2
ärlig      1
ömsint      1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      1
alert       2
ambitiös     1
busig      1
elak      1
energisk      2
envis      1
festlig      3
försiktig      2
glad       6
god       3
gullig      1
kaxig       2
känslig      1
lekfull      9
lugn      1
nyfiken      4
orolig       2
osäker       2
rar       2
rolig      1
snäll       2
spontan      3
stabil      1
varsam      1
äventyrlig      2

aktsam      1
allvarlig     1
artig       3
busig       3
charmig     1
drömmande     1
duktig      1
envis      1
försiktig     1
glad       2
god       6
gullig      1
heroisk      1
huslig      1
händig      1
kompetent     1
känslig      2
lekfull      4
lojal       3
lugn       5
modig      1
nyfiken      2
omtänksam     3
rar       2
rolig      1
snäll       2
spontan     1
stabil      1
tankspridd     1
utåtriktad     1
varsam      4
äventyrlig     1
ödmjuk      2
ömsint      2



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      1
alert      1
ambitiös     2
arg      1
artig       2
busig      1
charmig      3
ensam      1
festlig      1
förnuftig     1
glad       4
glamorös     1
god      1
gullig      4
huslig      1
klarsynt     1
känslig      2
lat      1
lekfull      1
nyfiken      1
omtänksam      2
orolig       1
rar       8
självständig     1
snäll      6
stabil      1
tankspridd     1
trött      1
utåtriktad     1
varsam      2
äventyrlig     1
ömsint      2

aktsam      1
charmig      2
drömmande     3
duktig       2
energisk     1
envis      1
festlig      1
förnuftig     1
försiktig     1
generös     1
glad       2
god      1
gullig      1
hemlig      1
huslig       2
klarsynt     1
kompetent      1
känslig      3
ledsen       2
lekfull      3
lojal       3
lugn      1
modig      1
orolig      1
osäker       2
rar       4
rolig       2
rörig      1
självständig     1
självsäker     1
smart      1
snäll       3
sorgsen     1
spontan      2
stabil      1
tankspridd     1
trött      1
utåtriktad     1
ömsint      1



egenskap/känsla           -     antal ggr egenskap/känsla           -     antal ggr

aktsam      3
artig      1
charmig      3
dramatisk     1
drömmande     3
ensam       2
envis      1
generös     1
glad      1
god      1
gullig      4
hemlig      2
korkad      2
känslig      4
ledsen       2
lekfull      3
lojal      1
omtänksam      2
orolig      1
osäker       2
rar       7
rolig      1
självsäker     1
snäll      1
spontan     1
stabil      1
tankspridd     1
trött       2
varsam      1
äventyrlig     1
ömsint      1

Bouba och Kiki
- Vem är vem?

Bouba  Kiki

Bouba  Kiki

2 av 34

~ 6 %

32 av 34

~ 94 %



 På tal om form
 Att skapa ett verbalt moodboard

 
 Bilaga 3 - utdelningsmaterial/
      ritningar till
      hantverkare
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