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Sammanfattning 
Tanken med detta arbete är att utforska hur man genom materialitet kan främja 
sinnesupplevelsen av känsel när man designar objekt, för att ge objekten ett större värde för 
dess ägare eller användare.  

Det här projektet har en teoretisk del som har fungerat som en plattform för reflektion och 
ett praktisk gestaltande genom design av fem produkter. Det praktiska arbetet har 
utforskat materialitet och känselns upplevelse av materialitet. Upplevelsen av material, sker 
igenom våra sinnen, händelser som känns abstrakta men egentligen är väldigt konkreta. Jag 
diskuterar i den här uppsatsen hur rikedom och fyllighet i de här upplevelserna påverkar 
dom känslor och relationer som vi bygger med objekt.  

Jag utforskar hur komposition av materialitet är ett ämne som kan påverka 
sinnesupplevelsen av objekt, framförallt hur kompositionen kan bearbetas med beaktning 
till sinnet; känsel. Min design i projektet fokuserar också på ”användande” istället för 
”funktion” som grund i uppgiften att skapa design. En subtil skillnad i formulering som får 
en markant skillnad i vad som kan ses som ett gott resultat.  
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Abstract 
The purpose of this thesis is to explore how a designer through materiality can create at 
qualitative sensory experience through the sense of touch. With ambition to give objects a 
greater value for its owners or users. 

This project includes a theoretical part that has served as a platform for reflection and a 
practical part through the design of five products. The practical part has explored 
materiality and our experience of materials through the sense of touch. The experience of 
materials is registered by our senses, a process that feels abstract but really is very concrete. 
In this thesis I discuss how richness in these experiences affect the feelings and 
relationships that we have with objects.  

I explore how the composition of materiality is a subject that can affect the sensory 
perception of objects, especially how the composition can be put together with 
consideration to the sense of touch. The products in the project also focuses on the use of a 
product instead of its direct function, s subtle difference that makes a significant difference 
in what can be seen as a good result.  
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Förord 

”Everything is an event on the skin”  är ett citat av fysikern Hermann Ludwig Helmholtz 1

som syftar på kroppens upplevelse av våran omvärld, funktionen som våra sinnen har. 
Titeln ”Events on the skin” syftar på just kroppens upplevelse av objekten som vi har runt 
omkring oss.  

Den här rapporten är en textualisering av mina tankar, lärdomar, idéer samt dom 
diskussioner som jag har haft under projektets gång. Texten är en teoretisk tolkning av det 
praktiska arbetet som jag har gjort. Jag hoppas att kombinationen av teori och praktik samt 
reflektioner kring dom båda kan ge en bra förståelse för mitt projekt. När jag började med 
det här arbetet hade jag en önskan om att få arbeta med ett projekt där jag får tänka och får 
möjligheten till fördjupad reflektion genom ett skapande. Resultatet av skapandet ville jag 
sedan ska kunna användas för att kommunicera det teoretiska arbetet. 

Jag vill väldigt varmt tacka Alessandra di Pisa som har varit min handledare i det här 
projektet, för alla intressanta diskussioner som vi har haft, alla åsikter och insikter. Jag vill 
även tacka de pedagoger som har varit viktiga i min utveckling som designer, både för de 
kunskaper ni har lärt mig, men främst för den inspiration som ni har skänkt. 
Chandra Ahlsell  
Leo Johansson 
Alessandra di Pisa 
Alf Tjällskog 
Bodil Tallefors 
Johan Vilstrup 

 Kenya Hara, ”Designing Design” 20071
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Inledning 
Bakgrund 
Jag är intresserad av objekt och de upplevelser människor har som påverkas av objekt. Jag 
har uppskattat objekt och dess form länge men har på senare tid blivit mer intresserad av 
just upplevelsen hos användaren. Intresset för dessa upplevelser började i ett sökande efter 
vilken påverkan bra eller dålig design och arkitektur har på oss människor. 

Att se för stort värde i objekt kan enkelt ses som materialistiskt ur ett negativt perspektiv. 
Ordet ger föreställningen om att värdera objekt högre än relationer till människor, men 
också om att överkonsumera. Jag tror att det finns positiva aspekter i relationen mellan 
människa och objekt, men bandet ska bygga på god användning och uppskattning, inte på 
klass, god smak eller tillfällig tillfredställelse. Människan har sedan långt tillbaka haft 
personliga ägodelar, olika objekt som vi har värderat på olika sätt under historien.  

I det här projektet har jag riktat mig mot sinnenas upplevelser och deras påverkan på vår 
relation till objekt. Som grund för sinnenas upplevelser ligger objektet, objekt är gestaltade 
i material. Min bild av nutida design och arkitektur är att  det visuella sinnet har kommit att 
stå över de andra sinnen vi har . Jag tror att det finns ett starkt behov att använda sig av alla 2

sinnen för att uppleva och förstå objekt, därmed är det också viktigt att vid skapandet av 
objekt se till att man stimulerar fler sinnen än det visuella. Det sinnet jag har fokuserat på 
och som kan ge oss så mycket när vi kommer objekt nära är känseln. Den berättar för oss 
om värme, kyla, fukt, struktur, styrka, mjukhet, strävhet med mera. Min bild är att i 
branschen av produkt och möbeldesign förbiser man ofta dom taktila och haptiska 
upplevelser av material som påverkar hela upplevelsen av objekt. Upplevelsen av material 
sker genom våra sinnen, händelser som känns abstrakta men egentligen är väldigt 
konkreta. Jag vill se bortom sentiment och möbelkultur för att kunna gå djupare i 
utforskandet av sinnesupplevelserna i produkter. 

Avgränsningar 
Jag kommer främst att utforska hur man skulle kunna arbeta med sinnet känsel för att 
skapa större upplevelser framför andra sinnen som också påverkar sinnesupplevelsen som 
ljud eller lukt.  

 Juhani Pallasmaa, ”The Eyes of the Skin”, 19962
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Inom ämnet ”relation mellan människa och objekt” har jag valt att arbeta med materialitet. 
Andra aspekter som påverkar relationen mellan människa och objekt är sentiment, minne, 
humor, komfort, fascination, trend med mera. 

Syfte, mål och frågeställning 
Jag vill utforska och diskutera vårt förhållande till produkter och objekt, både de vi äger 
och de vi stöter på. Jag vill se vad man som designer kan göra för att påverka människors 
sinnliga upplevelser genom de objekt man skapar, så kan min frågeställning formuleras. 
Vilka teorier eller metoder kan jag använda eller lära av för att skapa objekt som får starka 
eller diskreta men positiva sinnliga reaktioner hos en användare.  

Jag har skapat produkter för att vidare förstå och utforska mina och andras teorier, arbetet 
är gjort i syfte att förfina och utveckla vårt skapande.  

Upplevelsen av material sker genom våra sinnen, händelser som känns abstrakta men 
egentligen är väldigt konkreta. Jag ämnar utforska hur rikhet och fyllighet i de här 
upplevelserna påverkar de abstrakta känslor och relationer som vi bygger med objekt. 
Fokus är därmed på sinnesupplevelserna i designandet av produkter. Mitt projekt handlar 
om att se bortom sentiment och möbelkultur för att kunna gå djupare i utforskandet av 
sinnesupplevelserna i produkter. Projektet utforskar hur man  

Metod och struktur 
Mitt arbete baseras på litteratur och filmade föreläsningar samt analyser av det inhämtade 
materialet. Jag har formulerat tre underämnen inom ramen för mitt utforskande av 
upplevelsen av materialitet. 

• Användande istället för funktion. 
• Komposition av materialitet. 
• Känselns upplevelse av materialitet. 

En struktur som använts både i det praktiska arbetet men också för det teoretiska 
ramverket. 
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Teori 
Research 
Material är det som objekt existerar i, det är den fysiska gestalten av ett designarbete, 
möjligheterna som finns inom skapande av objekt är därmed enorm, eftersom mängden 
material som finns att tillgå är ofantlig. Jag har tagit del av information, idéer och 
reflektioner från yrkesverksamma inom design, arkitektur och författare, då de haft ett 
intressant fokus: användaren. 
 
Kenya Hara är en japansk grafisk designer men jag har lärt känna honom i rollen som 
författare och kurator. Den öppenhet som han visar för skapandet i material och våra 
sinnens reaktioner av materialitet har inspirerat mig i mitt arbete under en längre tid. Han 
arbetar med en fantastisk finkänslighet i sina projekt och kurerar, dissekerar och tolkar 
projekt med en otrolig klarsynthet. 
    Ilse Crawford är formgivare, inredare, redaktör och ledare för utbildningen ”Man and 

Wellbeing” på Design Academy Eindhoven. En professionell lista som tydliggör hennes 
kunskap och intresse för levande och användande inom design. Hon har ett fokus på 
emotionella värden i såväl visuella som taktila upplevelser. Med ett resultat som alltid 
kommunicerar värme och komfort genom starkt fokus på material står hon i starkt 
släktskap men också i stark kontrast till arkitekten Peter Zumthor.  
     Peter Zumthor värderar materialet som den viktigaste delen i arkitektur, han menar att  
materialet är det som skapar atmosfären i ett arkitektoniskt verk. Han vill placera 
människan som fokus i arbetet som arkitekt och vill att människan användande av 
arkitektur ska vara arkitektens fokus, inte dom koncentrerade funktionerna som förväntas 
av en byggnad. Användandet är essensen, funktionen är nödvändigheten.  
      Juhani Pallasmaa är en finsk arkitekt och arkitekturteoretiker, hans bok The Eyes of  the 

Skin debatterar emot den ohumanistiska arkitektur som uppstår när man enbart arbetar för 
det visuella sinnet eller den konceptuella idén av en byggnad, och argumenterar för att 
implementera upplevelser för alla sinnen.  
      Junichiro Tanizakis filosofiska reflektioner i boken In Praise of  Shadows från 1933 berättar 
om finkänsligheten i det japanska skapandet av vardagsobjekt, allt från toalettupplevelser 
till mötet mellan djupa mörka lackerade träskålar och soppa.  
     Eric Gunthers mastersupsats vid MIT Skinscape: A tool for composition in the tactile modality är 
en djupgående uppsats kring sätt man kan arbeta med komposition för känseln som 
sinnesupplevelse. 
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Användande istället för funktion 
Vanligtvis inom design pratar man om funktion som målet för design av produkter och 
arkitektur med tanken att objektet har en prioriterad uppgift som den ska kunna utföra. 
Om man istället tar användandet av objektet som utgångspunkt ställs man inför fler 
parametrar än bara uppgiften att till exempel förvara någonting eller att sitta på någonting. 
Peter Zumthor uttrycker sig under en föreläsning med orden ”use instead of function” samt 
”use is in the center of the task”  och syftar på att använda ordet användande istället för 3

ordet funktion. Om man när man designar fokuserar på det användande som kommer att 
ske av den framtida produkten så blir det tydligt, om man är grundlig, att det alltid är fler 
faktorer än bara en specifik uppgift som produkten påverkar. I användandet finns funktion, 
men det finns också upplevelsevärden där estetik har en stor påverkan. Materialet går från 
att vara en fysisk nödvändighet till att bli uttrycksfull och kommunicerande. Han 
understryker att det är det som är grunden i arbetet; användandet, att föreställa sig 
människan som ska interagera med objektet och att göra någonting starkt och användbart 
för den människan. Man kan se det som att designen får en mer human inriktning, där 
interaktionen mellan människa och objekt blir viktigt och den estetiska upplevelsen som 
kan ses som den samlade upplevelsen av sinnenas informationsinsamling får ett större 
värde. 

1900-talets modernism bär med sig sloganen av ”form follows function” först uttryckt av 
Louis Sullivan ”Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open apple-blossom, 
the toiling work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, 
the drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the law. 
Where function does not change, form does not change. The granite rocks, the ever-
brooding hills, remain for ages; the lightning lives, comes into shape, and dies, in a 
twinkling. 
It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and 
metaphysical, of all things human and all things superhuman, of all true manifestations of 
the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its expression, that form 
ever follows function. This is the law.”  Citatet står tillsammans med bland annat Adolf 4

Loos ”Ornament is crime” , Ludwig Mies van Der Rohe ”Less is More” och Le Corbusiers 5

”A house is a machine for living in”  till grund för en vanlig tolkning av modernistisk 6

 Peter Zumthor, Föreläsning The David Azrieli School of Architecture, Tel Aviv University, 20133

 Louis Sullivan, ”The tall office building artistically considered” 18964

 Adolf Loos, ”Ornament is Crime” 19135

 Le Corbusier, ”Towards a New Architecture” 19236
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arkitektur. Citaten och de visuella, ofta tvådimensionella bilderna av modernistisk 
arkitekturs geometrisk former och avskalade ytor är det som har levt vidare under 1900-
talet och 2000-talet. Juhani Pallasmaa påstår ”Modernist design at large has housed the 
intellect and the eye, but it has left the body and the other senses, as well as our memories, 
imagination and dreams, homeless.”   7

För att få nyans och förstå hur upplevelsen av ett användande kan vara beskriver Junichiro 
Tanizaki rikheten av att använda lacquerware istället för keramik vid en måltid ”Remove 
the lid from a ceramic bowl, and there lies the soup, every nuance of its substance and color 
revealed. With lacquerware there is a beauty in that moment between removing the lid and 
lifting the bowl to the mouth when one gazes at the still, silent liquid in the dark depths of 
the bowl, its color hardly differing from that of the bowl itself. What lies within the 
darkness one cannot distinguish, but the palm senses the gentle movements of the liquid, 
vapor rises from within forming droplets on the rim, and the fragrance carried upon the 
vapor brings a delicate anticipation…. it might almost be called, a moment of trance.”  8

Upplevelsen som beskrivs är en händelse som är långsamt kulturellt framväxt, en 
interaktion av sinnena där själva grunden för händelsen är att få i sig mat. Kan man formge 
objekt, arkitektur med målet att frammana motsvarande starka känslor? 

 Juhani Pallasmaa, ”The Eyes of the Skin” 19967

 Junichiro Tanizaki, ”In Praise of Shadows” 19338
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Komposition av material 
När vi komponerar skapar vi helheter av enheter. Musik, bild, men också mat är ämnen där 
vi är vana att förstå en konstruerad och sammansatt upplevelse för våra sinnen. Inom 
möbeldesign finns vanan att visuellt uppleva en produkt som en komposition av former 
men det saknas en förståelse för vikten av taktila och haptiska upplevelser av möbler. För 
att skapa en större förståelse för vikten av upplevelserna man får genom känseln ville jag 
med detta arbete utforska vad för resultat man kan komma fram till om man istället arbetar 
med material och behandlingen av material genom komposition. För att skapa bättre 
upplevelser för sinnet känsel så måste vi arbeta med samma eftertanke som när vi arbetar 
med exempelvis proportioner inom bildkonst eller med rytmer inom musik. Skapandet 
måste raffineras och bearbetas med samma nivå av finkänslighet för att sinnet känsel är lika 
kapabelt som våra andra sinnen såsom till exempel det visuella eller det auditiva. 
Kompositionen fungerar som en sammansättning, en helhet av mindre fragment, sättet 
med vilket man sätter ihop de fragmenten blir till en komposition. När man skapar en 
komposition kan man använda sig av olika grepp till exempel  används spektrum inom 
musik och färg, proportioner arbetar vi med visuellt men också auditivt genom tid som 
rytmer. 

Att komponera för känseln skulle kunna innebära att använda sig av kombinationer av 
material som är sträva och mjuka för att uppnå kontrast eller ett flertal material som är 
hårda till ytan men ger vika vid olika belastning som ett spektrum av tryck för att stimulera 
den haptiska upplevelsen. Ett konkretare exempel är att använda sig av glas och råsågad 
furu där strukturen skiljer furuns väldigt grova, stickiga men varma yta från glasets extremt 
släta och kalla yta. I rätt mängd, använt på rätt objekt skulle det kunna vara en passande 
komposition, i en annan skulle den vara opassande. ”The sense of touch has been relatively 
unexplored as a compositional medium. This raises the question: Is the skin capable of 
understanding and ultimately appreciating complex aesthetic information? Evidence from 
a number of psychophysical studies on the sense of touch suggests that it is…. the 
possibilities for applying this …. in an artistic context have presumably been overlooked.”   9

Inom såväl konst som design har det visuella sinnet haft en större roll både i upplevandet av 
konst och design vilket har fått en ond cirkel i och med att konst och design då skapas för 
att upplevas visuellt. Det finns arkitekter som fokuserar på materialets uttryck och värde för 
upplevelsen av rummet, men arkitektur som fysisk gestalt interagerar begränsat rent fysiskt 
med människan, därav har design av objekt en stor roll att spela. ”The door handle is the 

 Eric Gunther, ”Skinscape” 20019
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handshake of a building”  beskriver Juhani Pallasmaa Aaltos handtag till The Iron House. 10

Fysisk interaktion sker ständigt mellan användaren och produkterna som finns i 
byggnader, därav finns möjligheten att påverka den taktila och haptiska upplevelsen just i 
produkter. 

”External architecture seems to have absorbed avant-garde architects at the expense of the 
interior, as if a house should be conceived for the pleasure of the eye more than for the well-
being of its inhabitants…It is not only a matter of constructing beautiful arrangements of 
lines, but above all dwellings for people”  Även på 1930-talet kom kritik på vart den 11

tidsepokens arkitektur var på väg. Eileen Gray önskar ett skifte på fokus från visuell 
upplevelse till något som kommer närmare användaren, Ilse Crawford önskar en liknande 
prioritering om att sätta människans upplevelser i början av skapandeprocessen. Om 
komposition och material säger hon ”We actually understand materials best by contrast, 
our senses are wired in such a way that rough feel rougher by contrast to smooth.” och 
fortsätter ”it is all about wellbeing, it has all been orchestrated. ”  12

 Juhani Pallasmaa, "The Eyes of the Skin” 199610

 Robert McCarter, ”The space within” 201611

 Scott Dadich, ”Abstract” 201712
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Sinnesupplevelsen av material 
Jag har sedan mitt intresse för form och objekt började känt mig begränsad av den visuella 
upplevelsekulturen som finns för att uppleva skulpturer på museum och gallerier. Om 
objekt är skapade med händer men enbart får upplevas med ögonen, måste det säkerligen 
finnas någonting som jag inte får möjlighet att uppleva? Med möbler finns det andra 
möjligheter. På en mängd olika sätt använder, berör vi och belastar möbler med våra 
kroppar, upplevelser som är så mycket mer än bara visuella, interaktionen berör känsel, syn, 
ljud och doft. Trots det fokuserar verksamma främst på den visuella upplevelsen och den 
intellektuella/konceptuella tankegången. Upplevelsen av haptik begränsas till ungefärliga 
mått framtagna för ”ergonomiskt sittande”  och taktilitet lämnas till producenten eller 13

distributören. Men som sagt finns möjligheten, man kan arbeta med produkter visuellt, 
men det går också att arbeta med upplevelsen av taktilitet, haptik, komfort och ljud. Det är 
det som jag älskar med möbler. Objekt för sinnena borde vara ett sätt att se sin uppgift som 
skapare av objekt. Inom sinnet känsel så finns en vana att prata om komfort och stundtals 
om ergonomi som en väldigt viktig del i en produkt, diskussionen finns likväl om ytor och 
känselns upplevelse av material. Men diskussionen går sällan in på vad för faktisk påverkan 
dom upplevelserna har på oss.  

I Finland stod Alvar och Aino Aalto under första delen av 1900 talet för en varmare variant 
av modernismen mycket på grund av sina materialval  i Juhani Palasmaas bok The Eyes of  14

the Skin framför han kritik om arkitekturens fokus på skapandet av enbart den visuella 
sinnesupplevelsen och den distans som finns mellan arkitektur och människan. ”While our 
experience of the world is formulated by a combination of five senses, much architecture is 
produced under consideration of only one - sight. The suppression of the other sensory 
realms has led to an impoverishment of our environment, causing a feeling of detachment 
and alienation.”  15

Kenya Hara beskriver sinnena som aktiva organ, ständigt sökande efter ny information , 16

det är en intressant syn på något som vi blivit lärda att se som passivt och emottagande. 
Synen på sinnena som aktiva eller passiva påverkar till stor del hur vi kan arbeta för att nå 
dem, eller för att de ska nå objektet. Gunther skriver om hur aktiva objekt kan vara sätt att 
stimulera känseln, men han diskuterar också hur sinnesupplevelser som inte är 

 Erik Berglund, ”Sittmöblers mått” 200413

 https://www.vam.ac.uk/articles/modernism-and-the-natural-world-the-designs-of-alvar-aalto-andaino-aalto14

 Juhani Pallasmaa, "The Eyes of the Skin” 199615

 Kenya Hara, ”Designing Design” 200716
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självinitierade ofta kan vara störande och oönskade.  Inom design är förhållandet mellan 17

sinnesupplevelserna och tolkningarna av dem viktiga för att skapa en positiv upplevelse av 
objektet.   

Zumthor beskriver hur han i byggnaderna han skapar strävar efter att använda material 
som får en poetisk reaktion. ”I try to use materials like this in my work. I believe that they 
can assume a poetic quality in the context of an architectural object, although only if the 
architect is able to generate a meaningful situation for them, since materials in themselves 
are not poetic. The sense that I try to instill into materials Is beyond all rules of 
composition, and their tangibility, smell, and acoustic qualities are merely elements of the 
language that we are obliged to use. Sense emerges when I succeed in bringing out the 
specific meanings of certain materials in my building, meanings that can only be perceived 
in just this way in this one building. If we work towards this goal, we must constantly ask 
ourselves what the use of a particular material could mean in a specific architectural 
context. Good answers to these questions can throw new light on both the way in which 
the material is generally used in its own inherent sensuous qualities. If we succeed in this, 
materials in architecture can be made to shine and vibrate.”  Människan kan också agera 18

direkt till sinnets upplevelse utan reflektion. Kenya Hara beskriver Jasper Morrisons 
reaktion på koncepten till en av Haras kurerade projekt och utställningar. ”When I first 
asked Morrison to participate in the HAPTIC project, he had a superb response. Haptic 
means to make the senses drool, doesn’t it? He said. When we’re hungry, we salivate at the 
sight of an inviting dish or savory grilled meat. That’s a gustatory experience, but Morisson 
meant haptic as the experience of seeing something that made all the sense ”drool.” What a 
fantastic metaphor.”  19

 Eric Gunther, ”Skinscape” 200117

 Peter Zumthor, ”Thinking Architecture” 199818

 Kenya Hara, Designing Design19
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Praktik 
I mitt projekt, eller mina projekt har jag sökt efter att vidare utforska vad det skulle 
innebära för en designer att arbeta med komposition av material och att lägga ett större 
fokus på användandet av en produkt istället för att bara fokusera på den funktion som 
produkten ska utföra. Vissa objekt är mer utforskade utifrån komposition och andra genom 
användandet.  
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Sot – Handtag. 
Handtaget sitter på en dörr, det är gjort i skinn med rundstav i björk och är inte vridbart 
som prototyp. Den kubiska formen är gjort av flera lager skinn samtliga med hudsidan bort 
från dörren vilket gör att fingrarna berör en något strävare avigsida på skinnet, till skillnad 
från den släta sida som man ser, som är riktat utåt i rummet. Den sfäriska cirkeln är klädd 
med ett spänt nubuckskinn och blir för vissa händer troligtvis en punkt där man placerar 
tummen. Handtagets geometriska form är ganska strikt men skinnen i handtagets kropp är 
individuella och blir därmed friare och böjbara. En kantighet som människan vid 
användande påverkar. Handtaget bör ses utifrån ett användande under en längre tid, den 
formmässiga utgångspunkten för handtaget är geometrisk, men kommer att förändras efter 
mer och mer användande. Skinnet kommer att mjukas upp och förändras på grund av 
fetter från handen och det greppande och kramande som uppstår när handtaget används. 
Handen som använder handtaget kommer att uppleva en haptisk och taktil förändring som 
sker som ett spektrum från ursprungsform till mjukare och mjukare. Handen kommer att 
påverka handtagets form och förändringen av handtagets form kommer att ändra sinnenas 
upplevelse av handtaget, en utveckling som sker i symbios och sannolikhet kan ligga som 
grund för att ett emotionellt band mellan människa och objekt kan uppstå. Handtaget som 
objekt har ett väldigt platsbundet användande, intressant med det här handtaget är vad 
som sker om man tar med sig handtaget när man flyttar. Blir det vad som definierar hemma 
som i Aaltos byggnad ”The door handle is the handshake of the building” ? 20

 Juhani Pallasmaa, "The Eyes of the Skin” 199620
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Fig 1. Sot – Handtag 
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Fig 2. Sot – Handtag 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Bris – Hylla 
Material: Textil, solidträ i ask, oregon pine hyllplan. 
Hyllan har en avskalad grundstruktur med tjocka hyllplan som bärs upp av rundstavar till 
ben. Hyllplanen har ett solitt uttryck och känsla. De bärs upp av medelsmala rundstavar i 
ask. I överkant av hyllan löper en list av ask på långsidorna med en påträdd ”gardin” som 
faller ner över båda långsidorna av hyllan. Hyllan är en vanligtvis passiv möbel, sällan 
faktiskt berörd, ett ramverk för objekten inuti den.  Hyllan är en produkt men kan enkelt 
också ses som arkitektur. Det har gjort den intressant att arbeta med för att skapa 
interaktion mellan möbeln och människan. Det är vid interaktionen av hyllan som den 
kommer till liv, vid beröringen, i övrigt har den samma tillbakalutade placering och 
användande som en vanlig hylla. Citatet ”Everything is an event on the skin”  gör sig 21

påmind, gardinen frammanar en svepande rörelse som stryker undan den för att göra det 
enklare att placera eller ta saker ur hyllan. Intentionen är att tyget ska fungera visuellt och 
för känseln som nedtonande och lugnande. Hyllan är ett tydligt exempel på hur 
användandet av produkten har fått ett större utrymme än bara funktionen av förvarande.  

 Kenya Hara, ”Designing Design” 200721
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Fig 3. Bris – Hylla 
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Fig 4. Bris – Hylla 
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Fig 5. Bris – Hylla 
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Folk – Stol 
Två stolar med identiska benstativ i björk, ryggar med skiktlimmad stomme klädda i svart, 
med en yta i latex som återspeglar näst intill allt, och en yta i sammet som återspeglar 
nästintill inget. I och med att färgen är den samma hamnar större fokus på materialens 
identitet, struktur och dess påverkan på vårt taktila och visuella sinne. Med en avskalad 
form och en möjlighet att applicera mängder av material finns möjligheten att med material 
komponera i större sammanhang. Den avskalade formen ger förvisso ett starkt uttryck men 
det är också optimerad för att visa materialet på ett sätt så att användaren faktiskt berör och 
kan utforska det, en jämnvikt mellan visuella och taktil upplevelse. Om man föreställer sig 
en restaurang så finns möjligheten att komponera hela möblemanget, bord med stolar, 
grupper av stolar med väggarna och taket. Alltså ett fortsatt designande där exempelvis en 
inredningsarkitekt lägger sin prägel på slutresultatet. Ilse Crawford som är aktiv som 
inredningsarkitekt och synnerligen medveten i sitt arbete med material och materialitet 
som går att se genom dokumentären ”Abstract” ges genom stolen möjlighet att komponera 
med materialen för en hel rumslighet, och låta användaren få uppleva materialen genom 
starka kontraster. ”We actually understand materials best by contrast, our senses are wired 
in such a way that rough feel rougher by contrast to smooth.”   22

Det här är andra upplagan av stolen Folk, där jag tidigare har använt mig av kork, mocka 
och brunpapp som materialklädsel. Utgångspunkten när jag skapade dem var att utforska 
uttrycket av en avskalad form tillsammans med ett starkt uttryck av material. När jag nu 
har arbetat med nya tankar om komposition av materialitet för att skapa starka 
sinnesupplevelser finner jag nya värden i att kunna applicera en stor mängd material på en 
sorts möbel.  

Stolen är kompakt i sitt originalutförande men skulle kunna utföras i en bredd från 25 cm 
till 300 cm. Stolen är tung för sin storlek och förutsätter ett väl arbetat förhållande till 
golvet för att inte bli otymplig och svårflyttad. Den haptiska upplevelsen finner stor skillnad 
i om ryggen sviktar lite eller om den inte sviktar alls, svikten är viktig och de här 
prototyperna sviktar inte. 

 Scott Dadich, ”Abstract” 201722
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Fig 6. Folk – Stol 
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Fig 7. Folk – Stol 
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Folk utomhus – Stol 
Stålversionen av ”Folk” stolen är ursprungligen tänkt som en utomhusvariant, men 
fungerar på ett liknande sätt inomhus. Materialen som möts i utomhusvarianten är blästrad 
plåt och ek, material som är vitt skilda till upplevelsen. Eken doftar som en egen typ av 
bakelse, den är len och varm medan plåten stundtals doftar tomt och stundtals artificiellt 
och har en kall yta. Plåten har, då jag har presenterat den för andra tolkats och förväntats 
vara stel, i själva verket är eken tillsammans med sitsen av plåten stel, ryggen däremot 
sviktar och ger god komfort, en starkt omvänd negativ upplevelse. Plåten överraskar och 
ger en tillfredställelse och en behandling som känns human. Stål som reagerar snabbt på 
både kyla och värme kommer både utomhus och inomhus att upplevas som väldigt kall och 
väldigt varm beroende på omgivningen. Vid längre tids användande blir den tempererad 
och enklare att uppskatta. Diskussioner fanns under projektets gång hur reaktionen skulle 
vara ifall plåten under sitsen hade haft ett litet aggregat för att värma upp plåten. Det hade 
skapat en väldigt stark förvåning i upplevelsen. Där metallen förväntas vara kall och hård 
men istället visar sig vara behagligt tempererad och sviktande i ryggen. Stolen har en tydlig 
avsaknad på miljö och kontext, men jag tror att den har dom materiella kvaliteterna som 
krävs för att ge ett starkt intryck. ”I try to use materials like this in my work. I believe that 
they can assume a poetic quality in the context of an architectural object, although only if 
the architect is able to generate a meaningful situation for them, since materials in 
themselves are not poetic.”  Zumthors syn utifrån ett perspektiv som arkitekt tydliggör en 23

möbeldesigners arbete som ständigt ofullständigt utan en plats eller kanske främst ett 
användande att förhålla sig till och verka i. 

 Peter Zumthor, ”Thinking Architecture” 199823
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Fig 8. Folk utomhus – Stol 
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Fig 9. Folk utomhus – Stol  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Vals – Karmstol 
Stolen har en sittkorg som är stoppad och klädd i ett svart skinn, sittkorgen är buren av fyra 
lätt utåtsvängda ben i bok som är ytbehandlade med schellack i en svart/brun ton. Vid 
sittande så placeras handen intuitivt precis vid mötet mellan ben och armstöd, skinnet som 
är sträckt på insida rygg är lent medan skinnet på utsida rygg inte är lika spänt och därmed 
något grövre. Benens glatta men lena yta ger taktilitetens spektrum ett nytt djup från att 
bara ha känt på skinnet. Eftersom båda materialen är mörka blir det känseln som utforskar. 
Den visuella upplevelsen av en sittkorg med mjuk insida som nästan svävar på ett par 
avsmalnade mörka ben kräver en haptisk och komfortabel upplevelse som lever upp till 
förväntningarna. Stolen är ett fördjupande inom komposition och var inspirerad av delen 
ur Eric Gunthers Skinscape, ”The sense of touch has been relatively unexplored as a 
compositional medium.” . Mycket av det som är outforskat skapar en lusta av utforskande 24

men karmstolen är mitt försök att arbeta med ämnet på ett diskret sätt, att skapa en 
undermedveten upplevelse. 

 Eric Gunther, ”Skinscape” 200124
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Fig 10. Vals – Karmstol 
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Fig 11. Vals – Karmstol 

!31



Slutreflektion 
Jag har i mitt arbete sökt efter sätt att förstärka människors sinnliga interaktion med 
objekt, med önskan om att påverka människors relation till objekt. Objekt har en stor 
påverkan på oss. Objekt fungerar som verktyg för en mängd olika funktioner. De ger oss 
tak över huvudet och allt som vi har behov av att göra under ett tak. Objekt ses också ofta 
som det som definierar ett hem. 

I en tid av relevanta diskussioner av överkonsumtion kanske det borde finnas en diskussion 
av överproduktion, där många objekt skapas, men där flera objekt inte används särskilt ofta 
eller värderas vidare högt. Det är svårt att definiera vad det är som gör att objekt kan 
värderas högt, om man ser bortom ekonomiska värden, om man istället ser till emotionella 
värden. Mitt arbetes fokus på sinnenas upplevelse och främst känselns upplevelse är en del 
av många faktorer som påverkar relationen mellan människa och objekt. Men det är en 
viktig del, sinnena är sättet vi upplever världen med, upplevelsen står som grund för all 
information vi har.  

Sinnet, känsel, ger oss en stor förståelse för vår omgivning, och den påverkar våra 
emotionella upplevelser på ett intimt sätt. I mitt teoretiska arbete har jag lärt mig att 
fokusera på ett användande av en produkt istället för funktionen av en produkt. Det har 
gett mig större förståelse för på vilket sätt en produkt påverkar oss och hur man kan arbeta 
utifrån människan genom produkter. Det ger en stark motivation och anledning till att 
grundligt arbeta igenom materialitetens uttryck för att skapa så bra upplevelser som 
möjligt. Men det har varit svårt att på kort tid försöka definiera hur man på ett bra sätt 
arbetar med användandet. Behöver en helt ny process arbetas fram? Är skaparen kapabel 
till att ta alla beslut själv och ändå säga att man har gjort det bästa beslutet? Är det det 
bästa resultatet för användaren? Att skapa för användaren med ett bra resultat är lika 
finkänsligt som att skapa någonting vackert, och jag tror att människan är bra på att 
uppleva om det fungerar eller inte gör det. Det bör inte krävas någon träning för att 
uppleva om en produkt är bra gjord för en eller inte. För visuell skönhet krävs det i våran 
kultur däremot träning för att bedöma. Jag har försökt att nå ett resultat med ett 
användande som fungerar bra med en likande designprocess som jag brukar arbeta med, 
tillsammans med ett stort fokus på att komponera material, att komponera materialen på 
ett sätt som ska kunna intressera och få vår känsel att reagera. I mitt handtag tycker jag att 
den intressanta delen är användandet som sker över tid, möjligheten att där skapa ett 
emotionellt band mellan människa och objekt intresserar mig. I hyllan är det sättet som jag 
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har tagit en något annorlunda funktion av en gardin framför hyllan för att skapa en 
beröringspunkt, ett väldigt kort skeende men som jag tror kan spela stor roll till skillnad 
från om den inte funnits där, då hade den enbart varit ett visuellt objekt.  

Jag har i tidigare projekt intresserat mig för taktilitet och haptik i projekt och har här 
använt mig av och arbetar vidare med två av dem, i folkstolen och handtaget. Mina tidigare 
arbeten har däremot handlat om att skapa så starka upplevelser som möjligt, jag har då haft 
eller tagit uppgiften att skapa ett objekt. Nu när jag haft möjligheten att skapa en mer fyllig 
samling objekt har jag också gjort försök att arbeta med känseln mer diskret som i 
karmstolen. Där är det inte det visuella intrycket som ska göra att man med händerna 
utforskar materialen, tanken är att det ska göras av intuition.  

Fokuset på sinnenas upplevelse av material, komposition av material och fokuset på 
användande istället för funktion har tagit in nya aspekter i mitt skapande. Jag har fått 
ytterligare respekt för de kreatörer som kan bemästra sinnen och emotion, samtidigt som 
min respekt för de som bara lyckas skapa starka visuella upplevelser har sjunkit. Det har 
också gett mig nya mål, en ny nivå av finkänslighet som jag ska uppnå. Att lägga ett så stort 
fokus på de här punkterna så drastiskt, har gjort att jag inte har lagt lika stort fokus på 
andra delar som jag tar för givet i min vanliga process. Det faktum att jag har gjort fem 
produkter i en strävan efter många infallsvinklar och exempel har gjort att jag inte har 
arbetat igenom produkterna på den höga nivå som krävs för att de ska fungera på det viset 
som jag har önskat. I det praktiska arbetet finns det också en önskan att arbeta mer intimt 
och utforskande med materialen än jag har gjort i det här projektet, det är inte något jag 
har haft möjlighet till. I mitt framtida arbete ser jag däremot fram emot att få arbeta 
närmare och mer direkt i materialet under processens gång för att skapa mer kunskap och 
förhoppningsvis få fram ännu intressantare materiella uttryck.  

Mina produkter är utförda nu och kommer att bedömas av mig själv och yrkesverksamma 
designers, men det finns såklart ett glapp i och med att det inte finns något användande 
som går att analysera och lära av. Hade det varit en forskningsstudie hade man kunnat 
utforska användandet genom testgrupper som får använda produkterna. En mindre 
användningsstudie hade jag kunnat utföra men kvaliteten på den hade med stor 
sannolikhet inte varit tillräckligt god för att jag skulle vilja betro den.  

Som avslutning av det här examensarbetet vill jag poängtera att man vid en punkt går från 
att medvetet skapa med fysiska artefakter till att kommunicera igenom dem med emotion. 
Det är där relationen mellan människa och objekt byggs. 
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