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SAMMANFATTNING

Detta arbete undersöker hur sinnen kan fungera som metod och vägledare för innebörd 
och uttryck i formgivningen. Genom att studera utvalda texter som behandlar ämnen så 
som sinnen, färg och form söker jag svar på hur sinnlig kommunikation kan te se via färg, 
form och konstruktion i min process i framtagningen av en möbel. Jag arbetar med mate-
rialitet, kropp och färg som aspekter för en undersökning med känseln som utgångspunkt.
   Jag översätter min litterära research till min praktiska undersökning och gestaltning, där 
jag använder mig av testandet i material som metod för att forma mitt objekt. Målet är att 
aktivera mina sinnen i processen, för att i slutändan kunna berika någon annans sinnliga 
upplevelse. Det handlar om tänkandet, kännandet, allt på en gång. Arbetet kan tänkas bju-
da in till en diskussion om handlagets, färgens och intentionens betydelse för formgivning-
en, där jag hävdar att dessa aspekter är viktiga för ett emotionellt berörande resultat. 
Men även till samtal om den effekt en möbel med sinnliga mjuka former har för vår känsla 
av omfamning och avkoppling.
   

ABSTRACT

This thesis examines how the sense of touch can function as a method and a guide for 
meaning and expression in the designprocess. By studying selected theories that deal with 
topics such as the sensous system, color perception and form, I seek answers to how com-
munication through materiality, color and expression of the body can shape my process 
and survey as a starting point in designing furniture. Furniture that engage a conversation 
about the effect sensual soft shapes has for our sense of embrace and relaxation.
   In this work I translate my theroretical research into my practical process and design, 
where I engage directly in the materials as a method for shaping my object. The goal is to 
activate my senses in the process, in order to eventually enrich someone else’s sensory ex-
perience. It’s about thinking, feeling, doing, all at once. The study can be used in a discus-
sion about the importance of the engagement of the senses and the power of intention in 
design. I argue that these aspects are important for an emotionally touching result.



TACK

Tack till er som uppmuntrat och utmanat mig till att ta nya vägar i livet. 
Till er som delat med er av er kunskap, tagit er tid att lyssna, vägleda och förstå. 
Jag vill också tacka jaget som vågar vara och göra. 
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1.INLEDNING

I Carl Malmstens filosofi ingick att skapa möbler som gör människor lyckligare och friska-
re. Att omge sig av möbler som aktiverar sinnena tror jag är bra för människor och således 
handlar detta arbete både om det inre och det yttre, processer, val och uttryck. Det är ett 
arbete som berör filosofiska, humanistiska och sinnliga teorier där kopplingen mellan mina 
värderingar, formgivning och tankar jag formulerar samspelar. Jag undersöker hur sinnena, 
mina sinnen, hjälper mig i designprocessen att utforma en sådan möbel.

1.1 BAKGRUND OCH IDENTIFIERING AV PROBLEM

Med återblick på tidigare projekt och objekt jag format under mina tre år på Malmstens, 
samt under min förberedande utbildning på Konstskolan Basis, börjar jag skönja vissa ten-
denser. 
I framtagning av möbler och produkter intressera jag mig för vad som förmedlas i mina 
projekt, vad för signaler och upplevelser som sänds ut, både rent funktionsmässigt men 
också emotionellt och undermedvetet. 
    Med examen för dörren, min första milstolpe i livet som formgivare, känner jag att det är 
än viktigare för mig att försöka identifiera och definiera vad som intresserar mig, varför jag 
gör de val jag gör och vad jag tror på i relation till mitt skapande. Mitt förhållande till design 
är förstås präglat av mitt förhållande till att vara människa idag, för vi är barn av vår tid. 
Vad vi gör och vad vi formar i vårt liv speglar samhället och de förändringar som förestår, 
likt det gjort i alla tider. 
Idag lever vi i digitaliseringens era, vi spenderar allt mer tid vid skärmar och vid bilder, 
och det som skapas formas allt mer efter det visuella sinnet,  där bild och text är i fokus, 
snarare än fysiska realiteter och i övrigt sinnliga upplevelser. Detta kan tänkas medföra vis-
sa problem för oss i framtiden då forskning1 visar på att fokus vid ett eller två sinnen, kan 
reducera de resterande sinnenas funktion. 
    

1 Pehr Sällström, Sinnena ljuger inte
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1.2 AVGRÄNSNING

Min avsikt i detta arbete är inte att forska inom psykologi eller neurologi då jag saknar den 
kompetensen – jag vill istället använda sinnlighet och hur vi uppfattar världen samt hur/
varför vi skapar den, som ett verktyg ur ett formgivningsperspektiv för att påvisa dess vikt 
i människors liv. 
Jag ämnar inte leverera ett svar som är definitivt utan ett resultat som kan vara användbart 
som referens för mig själv och kanske någon annan som funderar kring liknande frågor 
som jag. 
    Med känseln som utgångspunkt har jag i arbetet förhållit mig till ett begränsat antal 
aspekter: materialitet, kropp och färg där känseln står i fokus. Jag är dock medveten om 
att en integrerering av än fler sinnen i allra högsta grad hade stärka undersökningen samt 
helhetsupplevelsen av möbeln. Detta kan dock behandlas i fortsatta studier och arbete i 
manifestering av sinnliga processer och emotionella funktioner. 
  Min undersökning utelämnar aspekter så som ekonomi i produktion samt praktiska 
handhavanden av den färdiga produkten.

1.3 SYFTE OCH MÅL

Målet är att översätta min sinnlighet till min design, för att kunna berika någon annans 
sinnliga upplevelse. 
Detta arbete kan vara en bra grund för mig som formgivare för att bli mer klarsynt kring 
mina intentioner och mitt skapande, vad är det som driver mig i min yrkesroll och hur detta 
påverkar andra. 
    Genom att få förståelse för hur människor kan uppleva världen, kan jag använda denna 
kunskap för att engagera mig i skapandet och försöka hitta kärnan i kommunikationen. 

1.4 FRÅGESTÄLLNING OCH FORSKNINGSFRÅGOR

Hur går jag tillväga för att göra en estetiskt tilltalande möbel som är gjord med mina egna 
sinnen aktiverade och vars syfte är att också aktivera användarens sinnen?
    Jag ser mig också behöva antalet forskningsfrågor för att komma framåt i processen: 
Hur kan forskning om sinnen vara vägledande i en designprocess? 
Hur kan jag som möbelformgivare integrera kroppen i skapandet av en möbel för att för-
medla en känsla, uttryck eller historia av hur något är skapat och med vilken intention?



1. 7

1. Felizia Matthews   -   Möbeldesign

1.5 KÄLLOR OCH STRUKTUR

Mitt arbete baseras dels på litteratur, dels ett seminarium samt analyser av det inhämtade 
materialet. Arbetat har även sin grund i själva processen, den praktiska delen. Här arbetar 
jag med mina sinnen för att ta fram en möbel. Jag utgår från det första som möter huden, 
ytan och arbetar mig sedan inåt i möbelns formgivning. Känseln är utgångspunkten i ut-
formandet av möbeln. 
     För att på ett pedagogiskt och strukturerat vis kunna redogöra för min process har jag 
delat upp den i rubricerande stycken. Detta står dock i konflikt kring hur min process fak-
tiskt gått till, då jag i arbetet blandat teorin med det praktiska, valen har gjorts i stunden, 
ibland påbörjats redan innan detta arbete tog vid, ibland skjutits upp till sen, för att sedan 
växa samman till en helhet. Att urskilja vid vilken tidpunkt och var i ordningen vissa val 
har sitt ursprung känns således omöjligt att redogöra, men för enkelhetens skull har teorin, 
valen och det praktiska egna rubriker i en viss ordning med redogörelse för hur tankarna 
gällande dem har gått.
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2. TORETISK BAKGRUND OCH FORSKNINGSÖVERSIKT

2.1 INSPIRATÖRER

Min studie ser över en rad konstnärer, arkitekter, formgivare och forskare som på olika 
sätt behandlar sinnen, materialitet, kropp och färg.
    Juhani Pallasma är finsk arkitekt och arkitektteoretiker, hans text Eyes of the skin de-
batterar emot bristen av humanistiska värden inom arkitektur. Dessa brister uppstår, menar 
han, när en enbart arbetar med det visuella sinnet i fokus och han argumenterar för att im-
plementera upplevelser som aktiverar flera sinnen, framför allt känseln. Pallasmaa begrun-
dar i sina skriverier arkitekturens biologiska och symboliska aspekter, speciellt i modern 
arkitektur där han anser att användaren har kommit i skymundan. Han menar dock inte att 
modernismen är dålig, han ser att den har berikande möjligheter och vilar på en fenome-
nologisk grund då ismen talar något till de undermedvetna djupstrukturerna, betydelsen av 
tid, minne och plats. Dessa är enligt hans mening väsentliga för upplevelsen av arkitektur. 
   Pehr Sällström är docent i fysik vid Stockholms Universitet. Hans forskande fokus lig-
ger vid våra sinnen samt färgupplevelser. I boken Sinnena ljuger inte frågar han sig om vi 
kan vi lita på våra sinnen och för därefter en diskussion och ett resonemang om bristen på 
respekt för våra sinnen i en alltmer teknifierad värld. I boken Goethes färglära behandlar 
Sällström Goethes teorier om färg som ett tvärvetenskapligt begrepp som kan undersökas 
via en mängd experiment för att förklara och bekanta läsaren med färgernas verklighet och 
upplevelser. 
   Sanna Wåhlin, Note Design Studio. En studio som gärna använder färg för att förmedla 
känslor och uppbringa effekt i sina projekt. Dessa berättelser tar jag del av under seminariet 
”Den tredje huden” på Konstakademin för Sveriges Arkitekter, 2019-04-25.
   Hella Jongerius är formgivare, medlem i kollektivet Droog Desig och med egen studio. 
Med stort intresse för det levande, imperfektion i material och möbler,  användandet och 
människan i fokus skapar hennes studio möbler och ting med emotionella värden i så väl 
visuella som taktila upplevelser.
   Piet Hein Eek är holländsk designer, producent med ett allverkstänkande fokus. 
Hans studio producerar möbler och produkter gjorda av allmängiltiga material, många 
gånger restprodukter. Materialiteten är i fokus samt hur konstruktionen talar till använda-
ren.
   Gaetano Pesce är italiensk arkitekt, designpionjär och multikonstnär vars verk anses 
vara humanistiska och hans arbete karaktäriseras av ett innovativt användande av färg, ma-
terial för att förmedla upplevelser och fenomenens kopplingar mellan individ och samhälle. 
   Nicola L. var en multidisciplinär konstnär känd för sina lekfulla och funktionella objekt. 
Hennes verk hade en stark kroppslig koppling och undersökande mening. Hon lånade både 
från Pop art och franska Nouveau Réalisme rörelsen i sin kommunikation. 
    Axel Einar Hjort var möbelarkitekt och chefsarkitekt på Nordiska Kompaniet under 
30-talet. Hjorths sportstugeestetik anspelade på både allmogens traditionella enkelhet, 
med hantverk i fokus men samtidigt med den internationella modernismens radikala 
estetik.
    Carl Malmsten värnade om traditionens, hantverkets och nationens betydelse. Han såg 
kopplingarna mellan hand och tanke och detta genomsyrade hela verksamma liv. 
Han stormade mot funktionalismen, men i efterhand kan man se att hans idéer ofta sam-
manföll med funkisens rationella och sparsmakade stilideal. 
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2.2 SINNEN OCH SINNEN I SAMSPEL

Det är via våra sinnen vi är närvarande i världen som medvetna varelser. Sinnevärlden- den 
värld som sinnena låter oss erfara- är vad vi spontant uppfattar som verklighet..  
De sinnen vi generellt brukar tala om är syn, hörsel, smak, lukt och känsel men forskning 
visar att vi besitter antalet fler.2 Bland dessa hör bl.a balanssinnet och termoception – vår 
förmåga att avgöra värme och kyla genom huden. Nociception – uppfattandet av det som 
senare blir medvetet som smärta. Det proprioceptiska sinnet: den förmåga vi har att känna 
var våra kroppsdelar finns i förhållande till varandra och att kunna se dem för vårt inre utan 
att direkt behöva röra vid dem med handen eller titta på dem med ögonen3.  Det kinestetis-
ka sinnet: är det sinne som involverar koordination, balans, färdighet, hastighet, styrka och 
uthållighet. Det är ett sinne som förlitar sig på taktila mekanismer och människans rörelser 
för att få information. Det är vanligt hos atleter, konstnärer och hantverkare där exakthet 
i de kroppsliga rörelserna är en huvudsaklig komponent av aktiviteten. Det handlar att gå 
från tanke till handling4. 
    När ett stimuli i eller utanför kroppen flyttas längs med sinnesbanor till hjärnan, uppstår 
en förnimmelse som ger upphov till en upplevelse eller en erfarenhet. Olika sinnesimpulser 
förmedlas till egna områden i hjärnan, som är specialiserade på att ta emot information via 
varande sinne. Sinnesförnimmelserna upplevs till en början som lösryckta sinnesintryck 
och blir betydelsefulla först efter en invecklad bearbetning av informationen. 
De olika sinnen stödjer varandra vad gäller förmedling av information. Exempelvis vid 
närkommunikation smälter ögonkontakt, ljud, beröring och doft samman till en helhet, en 
angenäm erfarenhet av närhet. Så om något sinnesområde saknas eller fungerar bristfälligt 
kan budskapet till viss del gå via ett annat fungerande sinne5.  Sinnevärlden beskrivs dock 
som individuell, i första hand har alla sin egen sinnevärld. Min upplevelse av världen, det 
mina sinnen förmedlar, är alltså beroende av min position för tillfället, mina tidigare er-
farenheter samt funktionen och tillståndet hos mina sinnesorgan. Den amerikanske psyko-
logen James Gibson formulerar att omvärlden utgör en outtömlig reservoar av information. 
Perceptionen, alltså mina sinnesförnimmelser, av en verklig värld kan inte och kommer 
aldrig att kunna imiteras helt ”ty i den verkliga världen kan den som varseblir alltid själv 
utröna saker och ting, och ju mer han utforskar desto mer kommer han att finna.” För det 
är förutsättningen för att uppleva, vi behöver ha ett undersökande, jämförande och identi-
fierande aktivitet, det räcker inte med att knäppa en serie bilder Vad mitt synsinne i varje 
ögonblick visar mig är alldeles uppenbart endast ett smalt utsnitt av världen och en aspekt 
av tingen jag står inför. Det är genom att röra mig, genom att undersöka och utforska, ge-
nom att hantera tingen, som jag vartefter bygger upp min föreställning om världen/…/ 6

Detta känns högst aktuellt i relation det vi omger oss av, möbler och rum. Om vi ständigt 
fokuserar på sinnet synen, kan en tänka att vi inte lever ut som människor till fullo. 

2 Pehr Sällström, Sinnena ljuger inte, 1999
3 d brown sinnenas samspel, kolla webbadressen
4 https://utforskasinnet.se/vad-ar-kinestetisk-intelligens/, 2019-05-19
5 https://papunet.net/svenska/information/sinnenas-betydelse-i-samspel, 2019-05-19
6 Pehr Sällström, Sinnena ljuger inte, 1999
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2.3 MATERIALITET: SINNESUPPLEVELSEN AV MATERIAL

Idag formas samhället efter det visuella, likaså design och konst. Det visuella är centralt 
inom skapandet speciellt då resultatet många gånger komma upplevas via bild på en skärm 
snarare än i den fysiska verkligheten. Juhani Pallasmaa formulerar det som att ”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. “ 7 Denna alienering av oss människor som kroppsliga varelser kan jag se 
som problematiskt, inte bara i relation till arkitektur utan även till möbler. Möblers själ-
va idé är att användas i relation till vår kroppsliga upplevelse i första hand. Häri stärker 
aspekter så som ergonomi och komfort självklart idén, men att reducera haptik till något 
så smalt gör nog att vi går miste. ‘The senses are an aggressively seeking mechanism rather 
than mere passive receivers’8 således kan en tänka sig att vi ständigt söker efter upplevelser 
som stärker våra sinnen om det vi har omkring oss då inte tillfredsställer våra sinnen kan 
en fråga sig vad det gör med vårt inre liv. 
    Ett sinne som är nära till hands att aktivera i relation till möbler är  känseln. Det spektra 
vi kan känna via exempelvis handen kan tänkas förmedla mer poetiska bilder än vad synen 
kan. Synen går att manipulera men handen den vet.9  På liknande sätt formulerar Gunther 
att ”the sense of touch has been relativly unexplored as a compositional medium. This rai-
ses 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 this is…the possibilities for applying this…in an artistic context have 
presumably been overlooked.” 10

Häri ligger något intressant, om vi vill göra något som ger människor något, behöver det 
kanske vara mer än en visuell upplevelse och en reaktion av ”fint” eller ”fult”, där det hand-
lar om mycket om tycke, smak, klass och inlärning. En kan tänka att känseln då i sin tur 
är mer autentisk i sin sinnlighet. Pallasma formulerar att ’touch is the sensory mode that 
integrates our experience of the world with that of ourselves. Even visual perceptions are 
fused and integrated into the haptic continuum of the self; my body remembers who I am 
and where I am located in the world. My body is truly the navel of my world, not in the 
sense of the viewing point of central perspective, but as the very locus of reference, memory, 
imagination and integration.’11 Vikten ligger häri hur vi då talar till detta sinne, det blir via 
materialitet. För handen upplever inte bara, den minns och känner, så valet av material kan 
tala till oss på både ett medvetet och undermedvetet plan. 
    I den post funktionalistiska andan tillverkas många möbler och proukter idag i en strävan 
efter jämn perfektion på ytor och form. Massproducerad släthet, gärna genomskinliga och 
färglösa, som sedan placeras i vita avskalade rum. Under funktionalismen väl genomtänkt, 
idag med någon slags ambition att spara pengar. På liknande sätt utformas arkitekturen 
‘buildings of technological age usually deliberately aim at ageless perfection and they do not 
incorporate the dimensions of time, or the unavoidable and mentally significant process 
of aging.’12  Vad förmedlar vi egentligen med det? Är det ett försök att reducera oss själva 

7 Juhani Pallasmaa, Eyes of the skin, 1996
8 Juhani Pallasmaa, Eyes of the skin, 1996
9 Juhani Pallasmaa, under seminariet Den tredje huden, 2019-04-25
10 Joel Fjällström, Events on the skin 2018 - Eric Gunther, “Skinskape” 2001
11 Juhani Pallasmaa, Eyes of the skin, 1996
12 Juhani Pallasmaa, Eyes of the skin, 1996
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som kroppsliga människor genom att låta oss uppleva så lite som möjligt till att spendera 
allt mer tid i vårt tänkande? I detta fenomen tolkar jag ett slags motstånd till åldrandet i det 
omkring oss. Något som för oss levande egentligen är oundvikligt, försöker vi applicera och 
göra vårt avtryck bestående. Men egentligen efterlämnar dessa skapelser inga faktiska spår 
av oss, dessa perfekta, icke åldrande ytor med raka linjer, det är inte speciellt mänskligt, vi 
försöker kanske vara övermänskliga, stå ovanför det kroppsliga. 
    En kan också välja att skapa något annat, något som involverar och engagerar,  ‘all matter 
exist in the continuum of time: the patina of wear adds enriching experience of time to the 
materials of construction’13  Här diskuteras arkitektur men samma teori kan appliceras på 
möbler, varför inte åldras med sina möbler, leva med den anknytningen. 
   Möbelproduktion idag reducerar många av våra egna avtryck, den som ger möbeln dess 
taktilitet är många gånger producentens maskiner. Dessa ytor upplever jag i flera fall vara 
tomma på intryck och kommunikation. Pallasma resonerar ‘As the work interacts with the 
body of the observer, the experience mirrors the bodily sensations of the maker. Consequ-
ently, architecture is communication from the body of the architect directly to the body of 
the person who encounters the work’, en högst mänsklig kommunikation. Denna kommu-
nikation går någonstans i viss möbelproduktion till spillo och upplevelsen reduceras till 
det visuella och funktionella. Jag tror inte att det räcker. Med hur vårt samhälle ser ut idag, 
teknifiering, avskalning, överproduktion och ”släng mentalitet” hos konsumenter behöver 
vi hitta nycklar som gör att människor känner koppling till det de faktiskt väljer att konsu-
merar och brukar. Detta så de förhoppningsvis väljer att behålla och ta hand om sina ting 
och genom användandet får ett mer berikat liv.

13 Juhani Pallasmaa, Eyes of the skin, 1996
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2.4 KROPP: MÖBLER MED KROPPSLIG NÄRVARO

Det finns antalet formgivare och konstnärer som behandlar ovanstående resonemang. 
Med olika ingångspunkt och på olika sätt förmedlar de uttryck via sin konst och/eller de-
sign. 
    Hella Jongerius, formgivare, undersöker färg, material och texturer på olika sätt. 
Hon ställer öppna frågor om dess påverkan på männsikan och bjuder in till sina processer, 
processer som kommunicerar en större helhet än den färdiga produkten. Hon förmedlar 
spår av produktionen, undersöker materialens egenskaper och framhäver imperfektion i 
skapandet. En processinriktad formgivare som jag upplever engagerar användaren i sina 
undersökningar och i produkterna som presenteras. De förmedlar en slags kroppslig när-
varo i form av något som exempelvis upplves handgjort eller ögonmåttat.

Exempel på Hella Jongerius design där material, färg och 
irregularitet samspelar.
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Piet Hein Eeks kollektion för IKEA Industriell hyllar det unika och baseras på en idé om att 
förena hantverk och serieproduktion. Han beskriver att materialen fått leda vägen och att 
produkterna ämnar ha en vacker, ofullkomlig och mänsklig kvalitet.14 
Det är så han generellt arbetar i alla sina projekt, alltid inspirerad av material, det är ut-
gångspunkten, fokuset ligger i hur materialet känns och ser ut, materialiteten i det om-
kring oss. Hans design är formad utifrån idén om använda det allmängiltiga, material som 
människor känner igen och konstruktioner sammansatt på ett vis som människor kan för-
stå.15 Häri ligger hans kommunikation.

Gaetano Peasces serie “Nobody’s Perfect” består av en rad objekt som propagerar för 
mångfald inom serietillverkning. Han motsätter sig massproduktionens perfekta polerade 
ytor och konstruktion. Alla objekt är i processen beroende av den mänskliga faktorn vilket 
gör alla objekt unika. Projektet är ett sociopolitiskt ställningstagande för mångfald och mot 
likriktad standardisering och vad som sker i relationen mellan människa och objekt. Pesce 
menar att vad vi skapar och vad vi gör står i direkt relation till kommunikation, “in times 
when few people could read, the function of a painting was communication; it was a prac-
tical thing.” och att ” The most important characteristic of our time is communication.’16 
Han menar att design inte kan styras av enbart funktion genom exempelvis komfort, så han 
lånar från konst, teater, politik, sociala frågor, filosofi, religion, för att kunna kommunicera 
något som påverkar människor. Kommunikationen kan delvis ske via material “When I fi-
nished school I was totally ignorant about material, so I sent letters to chemical companies, 
asking to visit. I saw incredible things. I understood that if I wanted to express myself with 
sincerity, I have to use materials from our time.” 17 han fortsätter “I use materials that have a 
strong personality/…/I don’t control them, but when I see the material making something
extraordinary, I leave it. There is an aesthetic that isn’t the aesthetic of order or perfection. 
It’s another beauty.”
    Utöver material använder han ofta doft, ljud och smak för att göra sina verk mer potenta:

14 https://www.ikea.com/se/sv/ikea-collections/industriell/index.html, 2019-05-24
15 https://www.youtube.com/watch?v=68eHdMavGq0, 2019-05-23

16 https://www.damnmagazine.net/2018/07/07/il-tempo-multidisciplinare-gaetano-pesce/, 2019-05-23
17 https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-design-legend-gaetano-pesce-likes-furniture-feminist,2019-05-22

Exempel på Piet Hein Eeks  design där materialen står 
för uttrycket i de som kommuniceras. Taktiliteten och ta 
tillvara på.
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 “It’s very important to provoke people, not to use only their brains, but also their senses 
and stomachs.” 

   Nicola L. arbetade utifrån kroppen som direkt uttryck med målet om att omvandla do-
mestiska utrymmen. Under en era där kvinnor ofta var hänvisade till hemmet och hänvisa-
de till att ägna sig åt ”kvinnogöra” formade hon objekt och rum som ämnade göra ”görat” 
mer intressant.18  Formerna har väldigt kroppsliga uttryck och hon ställde sig frågor så som 
” What constitutes a body? What constitutes an object? What animates an object and what 
objectifies a human?”
Men inte bara formens uttryck beskriver det kroppsliga. I projektet Snails gör hon jämfö-
relsen mellan möbler och kropp “She is comparing furniture to clothing to skin to the shell 
of a snail. All are superficial casings that are protective but also necessary to define the form 
of the entity that relates to it. That is powerful, whether she is dealing with animal form or 
the female form.” 19

18 https://www.huffpost.com/entry/nicola-l-art-sculpture-center_n_59bff595e4b06f9bf04860a1?guccoun-
ter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKg4AS687Jz8lmZbHeed-
NRrN_2hMMJa26RYjAZymLQh8qrEZ9TXLbp63SJ_-wzDQq4QmhW6gPtzAChNHX3EpuJA2CyjjfopZd3g8IIr6PFBZ-
sSylEd-rK0kdacvrbjTN-z-26plNgaNxJFiiOENeVOhDGzYDRMDzGOwDiA5gIqVY, 2019-05-20

Exempel på Gaetano Pesces  design där materialen får 
leva ut , amorfa uttryck som blir till i samspel och påver-
kan av människa, maskin och material.

Exempel på verk av Nicola L. med tydlig kroppslig 
koppling i gestaltandet.
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2.5 FÄRG: UPPLEVELSEN AV KULÖR

Färg som uttryck är likt material och form något som har stor inverkan på våra upplevelser. 
Det är ett stort fält och kan angripas ur ett antal synvinklar. Antingen rent fysiologiskt, vad 
som händer i ögat eller fenomenologiskt, hur de uppstår i naturen.20 En kan också föra re-
sonemang kring hur färg påverkar oss emotionellt och sinnligt. Men där är upplevelserna 
skilda, blått för dig och blått för mig behöver inte ha samma betydelse, men vi har vissa ge-
mensamma referenser, som en som formgivare kan använda för att förmedla eller berätta. 
Men någonting gör det i alla fall, färgen. 
    Sanna Wåhlin, Note Design Studio, beskriver vikten av färg som medel i studions projekt, 
hur de pratar om färg som ”sprakar”, ”pirr i magen” eller som ”inte går att värja sig 
mot”. 21 Hon resonerar, likt Pallasma, att vitt utesluter valmöjligheter och skapar distans. Att 
den vitaste färgen på NCS är en, resten är en mängd. 
Hur en sedan applicerar färg är en konst i sig men hon menar att använda färg medvetet kan 
väcka känslor och ge engagerande upplevelser. Exempelvis finner hon att kulörer i kulörer 
skapar harmoni, att kontraster inte går att värja sig emot. Oberoende hur en resonerar kring 
de olika färgerna så påverkar de oss på något vis.
    I Goetes färglära beskrivs färg utifrån ett antal aspekter, en av dessa är färg som egenskap 
hos material och ting. Skiljt från naturliga färgupplevelser, så som färgerna som uppstår i 
en solnedgång, är färg som egenskap när vi tillsätter något färg. Allt vi skapar består av till-
satt eller pålagd färg. Dessa kan vi åstadkomma via en mängd olika sätt, genom exempelvis 
naturliga pigment eller kemiska tillsatser. Vi kan också utvinna färgstoffer från naturliga re-
surser, så som blommor, bär eller frukt, de kan rivas och finfördelas eller lösas upp i vätskor 
och därigenom överföras till andra material och föremål. 22 Detta är en intressant aspekt av 
att ge något färg, tekniken förutsätter ett engagemang och tid. Ett val måste göras på vägen 
när det är ”tillräckligt” färgat eller hur mycket tillsats som behövs för att nå ett önskvärt 
resultat. Det kan även ge skiftningar, operfekta infärgningar likt dess naturliga ursprung.

20 Pehr Sällström, Goethes färglära, 1996
21 Sanna Wåhlin, under seminariet Den tredje huden, 2019-04-25
22 Pehr Sällström, Goethes färglära, 1996

Exempel på Note Design Studios färgan-
vändning.
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3. PROCESS

Min research har inkluderat både forskning och exempel på formgivning där sinnenas be-
tydelse har inkluderats. Denna undersökning kommer nu ligga till grund för hur jag själv 
går vidare i mitt sökande och gestaltande av sinnlighet.
Jag har i arbetet bland annat utgått från texten ’Eyes of the skin – Architecture and the 
senses’ av Juhani Pallasmaa. Texten utforskar sinnlighet och teorier om hur vi idag upp-
fattar vår värld genom bilder och den negativa påverkan detta kan ha på oss som kropps-
liga människor. Pallasmaa för teorier kring vikten av känseln som sinne och hur detta kan 
användas inom arkitekturen. Jag har även fördjupat mig i annan litteratur som behandlar 
ämnet sinnen och sinnesintryck generellt, litteratur om färg och färgupplevelser samt del-
tagit i seminariet ”Den tredje huden” där vissa av ovanstående ämnen behandlats. Jag har 
även blickat bakåt i tiden och ut i vår nutid för att se hur andra behandlar ämnen så som 
sinnesupplevelser, kropp och möbler. Detta underlag har jag använt som inspirationskälla 
och som medel i den praktiska delen av min designprocess. Jag har på ett sinnligt tillvägagå-
endesätt, genom görandet och med utgångspunkt i det första som möter huden, tagit fram 
ett möbelkoncept kring en mjuk sittmöbel. Detta då jag anser att sittmöbler som möbeltyp 
är starkt förknippade med kropp och mjuka möbler. Likt våra kroppar, klädda i textil. 
Material möter hud, form möter kropp, vi slappnar av, omfamnas, känner.
Jag har gjort mina val av färg, form och material utifrån tankar och tolkningar kring den 
information jag tillgodogjort mig och med egen känsla för vad jag vill kommunicera och 
vad som känns bra i min skapande kropp. 
    Följande punkter innefattar en strukturerad sammanfattning i bild och text på processens 
utveckling och ställningstaganden. 

3.1 MÖBELTYP

I mitt val av möbeltyp har jag framför allt förhållit mig till aspekterna kring ”kropp”.
En mjuk sittmöbel är som ovan nämnt vald för att jag anser den vara starkt förknippad med 
vår kropp. Stolen är den möbel vi använder oss allra mest av idag, som vi förhåller oss till 
både visuellt och taktilt men jag resonerar att vi i relation till stolen inte är i en naturlig po-
sition och att materialen oftast är hårda i mötet med vår kropp. Men både stolar och exem-
pelvis mjuka fåtöljer tillskrivs ofta karaktär. Den upprätta positionen och att dessa används 
både enskild och i grupp kanske ger oss förnimmelsen av kropp och att detta på något sätt 
påminner oss om en person. Ett något antropomorfiskt resonemang, som vi tillskriver ob-
jekt runt omkring oss.23

23 Pehr Sällström, Sinnena ljuger inte, 199
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3.2 ERGONOMI

    För att stärka känslan av kropp och förhållandet till användarens kropp kan det finnas en 
poäng med viss asymmetri, detta ur ett ergonomiskt perspektiv. Att med asymmetri möj-
liggöra ett varierande sittande, för att utesluta en statisk position är en bra utgångspunkt i 
detta arbete med känseln i fokus. Att även rent symboliskt motverka visuell exakthet blir 
också en flört med tanken om att inte strukturera saker och ting efter en perfekt form och 
standard. 
   Ett statiskt sittande är bevisat inte bra för vår hälsa och en bör inte sitta längre än 20 
minuter i taget24, även om vi behöver vila emellanåt. Här tänker jag att viss assymetri i 
fåtöljens utförande kan bidra till att användaren är mer fri i sin rörelse och kanske kan 
uppmuntras till att variera sin sittställning något. Rörelse underlättar blodcirkulationen 
och är en förutsättning för att näringsutbytet i ryggradens diskar skall fungera.25

En fåtölj med bakåtlutande sittande kan även det verka för att öka avslappning. Detta 
med hänvisning till elementär fysik, då vi lägger över kroppens tyngd mot stolen. Men 
det är viktigt atts tolens sits och rygg kan erbjuda en formanpassad anläggningsyta mot 
vår kropp.26  Det uppmuntras att stolar och fåtöljers stödjande delar inte ska vara stumma, 
utan erbjuda viss fjädring som gör att avlastningen också är rörelseflexibel. Med fördel ska 
även en sittmöbel ha öppnare vinkel än 90 grader. 27

    För att tillgodose ergonomiska aspekter tänker jag att fåtöljen ska kunna erbjuda ett 
visst varierat sittande. Ett högt armstöd där arm kan vila och eventuellt huvudet, vid snett 
sittande. Ett lägre armstöd som kan fungera som benstöd vid snett sittande. Ett ryggstöd 
som stödjer nacken och låter halsmusklerna slappna av. Lutning i sitts och rygg medför 
god komfort. Ett sittdjup som är tillräckligt djupt för att möjliggöra en uppkrupen posi-
tion men motverka icke önskvärt tryck under låret vid mer konventionellt sittande. Detta 
för att användaren ska få ett avslappnat sittande utan störande spänningar. För att komma 
fram till ungefärliga mått använder jag i mitt projekt ”Sittmöblers mått” av Erik Berglund 
samt den vinkel/mått-stol som finns på Malmstens, detta då jag anser att komfort inte  
enbart kan följas efter ett värde i en bok, även om detta kan ge ett välgrundat riktvärde.
Men ergonomin handlar om mer än enbart ryggens lutning och dess mått. Ergonomin 
genomsyrar projektet i flera plan. Ergonomi är interaktion: interaktion mellan människor, 
de föremål de använder och med den omgivning de lever och arbetar i. Interaktionen 
gäller fysiska, psykologiska och organisatoriska förhållanden.28

Mitt arbete är kopplat både till den kognitiva ergonomin, alltså uppfattningen, förståelsen 
och informationen av möbeln samt den fysiska ergonomin, själva sittandes egenskaper.

24 Martina Berglund föreläsning ergonomi
25 http://malmstolen.se/ergonomi/sittstaellningar/, 2019-06-10
26 http://malmstolen.se/ergonomi/sittstaellningar/, 2019-06-10
27 27 http://malmstolen.se/ergonomi/sittstaellningar/, 2019-06-10
28 Martina
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3.3 DETALJER

Med känseln som utgångspunkt behöver jag börja med det som möter huden. Jag tar mitt 
avstamp vid de textila inslagen av min möbel och hur jag kan arbeta mig bort från tanken 
om släta, perfekta ytor. Den yttre klädseln av möbeln, det första som möter huden behöver 
ha variation och punkter som kan upptäckas i och med användandet. Här kan sömmar, 
stygn och strukturer ha stor inverkan. 
Ihoplappat är något som skapar en variation, en variation av visuellt material men också 
taktilt, både gällande det textil en använder men också de skarvar som uppstår. Det kan 
skapa ett landskap för handen att upptäcka i. Ihoplappat möjliggör även en variation av 
strukturer eller övergångar. Var del kan tänkas ha en egen identitet. 
Kanske likt sashiko, en 1000 år gammal broderiteknik från norra Japan. Små vita stygn sam-
mankopplar flera lager tyg och bildar geometriska mönster på indigoblått tyg. En teknik ti-
digare använd för att lappa brandsoldaters, fattiga bönders och arbetares slitna arbetskläder 
i jeans.29 Häri ligger en nerv, och sinnlighet det är handgjort och inte perfekt upprepande.

29 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sashiko,  2019-05-01

Fig.12 Ett utsnitt av mina sinnliga skisser, där min hand gått på känn med 
sax, nål och tråd samt symaskin. Ingen tanke om mål, bara görat. Görat 
blir detaljer,  möten och övergångar, detta i samspel med funderingar 
kring ytor och taktila signaler.

Fig.13 Sönderklippta bitar sammansatta 
efter sin form till en helhet med stygn vid 
övergångarna. Irregularitet, knöggel och 
textila dragningar.
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Fig. 14 Jag broderar i linje med sashiko och funderar kring mönster, att hantverka och 
strävan efter struktur. Det är meditativt, inget stygn blir det andra likt.

3.4 MATERIAL

Jag resonerar att för att uppnå en önskan om att kommunicera behöver jag använda mig 
av material som kan tänkas sända vissa signaler. Jag tänker att materialen i fråga bör ha en 
naturlig utgångspunkt eller uppfattning, för att stärka min tes om möbeln som kropp och 
möbeln med kropp. I detta skede sållar jag bort material så som skum i stoppningen och 
metall i stommen, då i alla fall jag inte upplever dessa som kroppsliga, naturliga eller levan-
de i ett taktilt möte.
   Min erfarenhet säger mig att det krävs ett hållbart material för klädsel av en möbel, det 
måste vara slittåligt och utstå viss nötning. Här ser jag kopplingen med det vi klär våra 
kroppar med, som måste tåla nötning: denim. Ett allmängiltigt material med stor koppling 
till människa och kropp. Något de flesta av oss känner igen, vi har alltså en anknytning och 
minnen till det.   
   Denim har en struktur som är hållbar med taktila vävningar. Materialet slits vackert med 
tiden, vilket jag anser ha en förhöjande egenskap i denna gestaltning. Ett material som får 
åldras. Dock är materialet en stor bov inom textiltillverkning. 30 
30 https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/klader-och-textil/miljoaspekter-pa-olika-textiltyper/
bomull/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bomull&_t_tags=&_t_ip=176.10.133.85%3a64748&_t_
hit.id=KonsumentICentrum_Web_Models_Pages_ArticlePage/_6b627f66-f79e-4963-a203-e49523645c5d_sv&_t_hit.
pos=1, 2019-05-19



1. 20

1. Felizia Matthews   -   Möbeldesign

Dess hållbarhet gör dock att de håller över tid men det är inte alla som uppskattar dess 
slitningar. Idag kan en finnas en stor mängd jeans på secondhandbutiker. Det finns också 
de som försöker höja värdet på de gamla jeansen, Stadsmissionen Remake tar gamla jeans 
och syr om till nya kläder och säljer.31 Modeindustrin och möbelindustrin har båda två stor 
inverkan på människa och miljö, speciellt när det kommer till det textila, kan man använda 
dessa rester inom möbelformgivning?  Kan detta integreras som en aspekt i min möbel? 
Detta sätt att förhålla mig till klädselmaterialet påverkar också utformningen, jeans har en 
viss storlek och ett antal bitar kan tas ut. Ett faktum som är intressant i dess begränsning. 
Men mest intressant, kopplat till sinnligheten är de minnen och den struktur jeans har.

Under klädseln möts vi av nästa sinnesintryck kopplat till känsel men här mer känseln i 
fråga om tryck mot huden. 
   Att klä sig i en stor puffig dunjacka om vintern eller omsvepas av ett fluffigt duntäcke är 
en upplevelse jag tror att de som haft lyxen att erfara, vet dess härliga kvaliteter. Det uppstår 
något i mötet mellan kropp och ett duntäcke, hur det värmer, hur det låter och dess amor-
fiska egenskaper i och med ens rörelser. Det finns dock etiska aspekter att ta hänsyn till och 
det faktum att det går åt mycket resurser för att framställa dun.32 

31 https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/remake-hallbart-mode-och-design, 2019-04-23
32 https://www.djurensratt.se/djurvanlig-konsumtion/dun-fjadrar, 2019-05-20

Fig. 15-17 En tur på stan med tankarna på 
jeans, detaljer, kropp, färg och uttryck. 
Hur är de sydda, hur sitter de på kroppen, vad 
finns det för användbara bitar. Dekoration, 
konstruktion, omhändertagande.
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Skiss över tanke och sökande efter form, känsla och uttryck.

Vad gör vi av gamla duntäcken, de använda och som nu bytts ut? Kan en återanvända dessa 
på något vis och integrera i en möbel för att använda de resurser som redan finns? Att upp-
nå rätt känsla och effekt likt en dunjacka eller ett duntäcke.
Men en dunjacka eller ett duntäcke kan inte stå för sig själv. För att uppnå viss stadga behövs 
mer. Här tänker jag att kopplingen till kropp kan stärkas i att använda läder i konstruktio-
nen. Likt dun andas det en viss exklusivitet men det finns även här både etiska och miljö-
mässiga aspekter. 
Det sållas många gånger bort läderbitar som inte lever upp till satta standarder och öns-
kemål när det kommer till produktion. Kan jag använda dessa bitar, dessa bortvalda och 
operfekta bitar till att ge karaktär och hållbarhet till min möbel? Jag tänker att restbitarna 
redan har sin form, att lappa ihop dem bidrar till en större helhet som kan ge nerv och bidra 
till en konstruktion och mönster som har liv och som tar tid att följa och upptäcka. 
Att det sedan åldras med tiden, ger materialet karaktär och likt Pallasmas teorier kan detta 
ge användaren en uppfattning om verkligheten. Det kan också kräva visst engagemang i 
omhändertagandet, att fetta lädret med jämna mellanrum kan tänkas leda till att använda-
ren har ett fortsatt engagemang till möbeln och låter den leva vidare.
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Fig. 19-20 Delar av akiss i skala 1:1, papper, tankar om 
sömmar och övergångar. 

Fig.21 Skiss över materialets funktion samt mått på 
tilltänkt provbit. 
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Fig.22 Detalj hos TGB 
Engströms läderverkstad, 
Kungsholmen.  Här för 
besök hos Ellinor Halling 
och Helena Engström . Prat 
om Åke Axelsson (designer 
och stammis) om läderkva-
liteter, test i material och 
tankar kring min tilltänkta 
konstruktion.

Fig. 23 ovan Ellinor Halling hantverkar
Fig. 24 th. Här materialskiss för min möbel, restbitar av 
naturgarvat läder i en naturligt nyanserad variation. 



1. 24

1. Felizia Matthews   -   Möbeldesign

För att i sin tur hålla upp det första som möter huden, det andra som möter huden vid tryck 
och det tredje som bidrar till viss stadga krävs stabilitet, något som gåller upp det vilande. 
Jag tänker här att trä förmedlar vissa demokratiska aspekter, bidrar med en värme och att 
det många gånger har ett vackert och tillfredställande åldrande. 
   Val av träslag blir här centralt för att sända ut rätt signaler. I relation till ovan nämnda 
material, där dun och läder anses som exklusivt, denim som folkligt och tillgängligt ser jag 
kvalitén i att fortsätta jobba med dessa kontraster. Jag kan uppleva att det många gånger är 
i kontrasterna av detaljerna som det intressanta finns. Jag anser att träslagens motsvarig-
het till denim är furu. Dess möjlighet till åldrande och slitning, dess igenkänningsfaktor 
och anknytning står sig fint i relation till dun och läder. Furuns lätthet möjliggör även en 
mer massiv konstruktion, något som jag ser som en kvalitet i relation till ett uttryck som 
förmedlara ”det håller”. Ett närproducerat träslag med stor tillgång känns som ett välgrun-
dat val i relation till mina övriga materialval. Ytbehandlingsmässigt så tänker jag att furan 
skulle kunna lämnas obehandlad. Dess mjuka egenskaper bäddar för stötmärken, vilket 
kan ses som något negativt, men kan också ha charm. Att tänka på samma sätt med even-
tuella smutsmärken går hand i hand med hur lädret åldras. Jag kan tycka detta är en vacker 
koppling. Och är en inte nöjd med detta kan användaren i slutändan alltid ta ett stycke 
putspapper och engagera sig.

3.5 KONSTRUKTION

I mitt arbete med konstruktion har jag främst förhållit mig till aspekterna kropp och ma-
terialitet.
Furu som tidigare nämnt en lätthet till sig i relation till andra träslag, detta medför möjlig-
het för en mer massiv konstruktion. Detta ligger till fördel för min gestaltning en trygghet 
i materialitet och utformning. 
Jag har tanken om att möbelns träkonstruktion ska vara redogörande. Detta som en kom-
munikation till användaren om hur möbeln är uppbyggd, en förståelse.  En redogörande 
konstruktion kan komma i flera former, med exempelvis skruv eller bult fullt synliga. Dock 
tänker jag tillbaka till mitt resonemang kring materialen, valen och kropp. En skruv känns 
i detta sammanhang onaturligt och istället behövs en annan sammansättnign.
Några som tidigare arbetat med furu och sammansättnignar är både Axel Einar Hjort och 
Carl Malmsten. Konstruktioner i massiv furu, med tapp och kil eller konade hål försäk-
rar mig om att det är ett fullt rimligt beslut. En sådan limfri konstruktion möjliggör även 
möjligheten för användaren att själv montera upp möbeln, detta kan tänkas bidra till ett 
engagemang och medskapande. Det kan också tänkas att det kan underlätta vid eventuell 
förvaring, eller förflyttning. Att trädelarna, om de skulle gå sönder, tappas bort eller bytas 
ut är en mycket god konsekvens.
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Carl Malmsten pall i massiv furu med genomgående tappar.

Axel Einar Hjort bord i massiv furu med kilkonstruktion.
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Modellbygge i furu, skala 1:5 av trädelarnas sammansättningar och konstruktion.  

Skiss/sammanställning av tankar kring konstruktion 
och generella mått.
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Modellbygge i furu och läder, skala 1:5.  Här exempel på lädrets kanaler och montering på stomme. Kanalerna möjliggör 
påträdning på reglarna. Mockasidan inåt är tänkt att förhindrar glidande madrass. Fåtöljens öppna rygg visar upp dess 
konstruktion och materialitet.
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Tanken är, likt hur stommen går att montera ner, så ska klädseln vara utformad för att kun-
na plockas bort från duntäckesstoppningen. Detta för att underlätta eventuellt tvättbehov. 
Här kan även andra sorts klädslar, utformade för möbeln efter samma grunder, appliceras. 
Kanske så som vi byter kläder, kan det bytas på möbeln?

Modellbygge i furu och läder, skala 1:5. Stoppningen, duntäcken,  läggs i lager och nya kanaler sys. Dessa kanaler formar 
och beroende på mängd och tjocklen av dunet, får den olika känsla på olika delar av möbeln. Mer eller mindre stopp-
ning för hållbar och önskad form, stöd och feeling.
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Modellbygge skala 1:5. Dunstoppning och överdrag. Tankar kring klädselns av och påklädning samt funderingar kring 
möten. 
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3.6 FÄRG

Till sist i min process står jag inför synen som central faktor. Det är tid att välja färg. Att rakt 
av ta klassiskt färgade jeans förmedlar på en gång att detta är en jeansmöbel, det är inte min 
intention. Min intention är att förmedla det sinnliga och häri ser jag möjligheten att göra 
detta genom färg. Alternativen är många och en kan tolka det på en mängd olika sätt. Jag 
anser mig inte i detta arbete kunna köpa en specifik färg och känna att det bidrar till mitt 
resonemang. Här krävs en sinnlig process för att få fram en variation och ett sinnligt val. 
    Jag väljer att utgå från vita och ljusa denimbitar och färga dessa för att ge karaktär. 
Att ha ett helt spektra färg skulle absolut kunna ge stor effekt, men jag ämnar inte att knocka 
någon med färgupplevelsen. Att möbeln har en bestämd kulör, men i nyanser kan jag tycka 
bidrar till ett intressant och sinnligt resultat. Nyanser som kan tänkas bidra till en stimulans 
rent visuellt. 
   Att färga med kemiska pigment känns här inte aktuellt utan för att följa min intention 
och tidigare resonemang behöver här den naturliga aspekten träda in.  Människan har i alla 
tider färgat med olika bär, blommor. och mineraler.33 Beslutet landar då här, både av ren 
nyfikenhet och som förstärkning av konceptet. I mån av tid ställs jag här inför ett val, jag 
måste bestämma vilken huvudkulör jag vill åstadkomma, tid finns inte för att testa ett helt 
spektra och därefter ta beslut.  Jag reducerar mina val ned till att jag vill att färgen ska ha en 
koppling till kropp, hud och det inre. För mig landar jag i det rosa, brun, beiga färgskalan 
och lyckas redu ut vilka naturliga ingredienser jag kan använda för att åstadkomma dessa.
Research på ett antal bloggar visar att bland annat både röd och gul lök, hallon och rödkål 
kan i ett kok frambringa dessa nyanser. Men mitt val landar i en frukt som förvånar mig 
mest vad gäller förmågan till infärgning, avokadon. Den menas kunna ge ett brett spektra 
av nyanser beroende på bland annat koktid, temperatur och säsong.

33 Goetes färglära
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Ovan: avokado i sin fulla prakt. Både en ogreppbar färgupplevelse och spännande yta på denna fantastiska frukt.
Nedan: Avokadon gröps ur, blir guacamole. Skal och kärnor avlägsnas från alla spår av det gröna köttet. 
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Ovan: Avokadokärnor och skal läggs i en kastrul, i en annan enbart kärnor och i en tredje enbart skal. Detta för att få 
fram åtminstånde tre olika nyanser. 
Nedan: Avokadobad av enbart skal med denim till möbelklädsel samt tunnare bomullstyg för modell skala 1:5.
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Avokadobad av skal och kärnor blandat samt avokado bad med enbart kärnor. Även här en blandning av denim samt 
tunnare bomullstyg för modell skala 1:5. 
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4. AVSLUTNING 

Synen på sinnena som aktiva eller passiva påverkar till stor del hur vi arbetar med design 
och hur vi upplever design tänker jag.
Att i text och bild i denna rapport presentera ett resultat av ett arbete som handlar om kän-
seln kan vara problematiskt, dock hoppas jag att följande sidor i kombination med arbetet 
på föregående sidor förmår kommunicera och ge förståelse för arbetets intention och un-
dersökninges resultat.

4.1 RESLUTAT OCH DISKUSSION

Ovan: Detaljbild modell skala 1:5

Nedan: Följande sidor består av modell skala 1:5 i 360 grader.
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Ovan: Detalj modellskiss på furudetaljer skala 1:1
Nedan: Detalj modellskiss på avokadofärgad denim samt teststygn för uttryck.
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4.1.1 MINA SINNEN I DESIGNPROCESSEN

Det har varit en tillfredsställande process för mig att arbeta med en sinnlig metod, med 
händerna, görat och tänkandet i fokus. Det har lett mig in på banor jag kanske inte hade 
hamnat vid om jag haft pennan eller datorn i fokus i min process. Jag har känt en anknyt-
ning till materialen jag arbetat med, lärt känna dem och undersökt om de har de aspekter 
som jag i tänkandet formulerat. En högst engagerande process, där styrningen kring sinnet 
lett framåt likt ett mantra. 
Det är spännande hur tydligt det blir när en använder handen, känseln ihop med synen i 
skapandet. Det är som att förståelsen för vad en faktiskt gör blir oerhört påtaglig, en på-
taglighet som jag kan tycka försvinner något när en sitter vid exempelvis ritbordet. Att 
materialet också ger direkt respons och avslöjar sina brister, positiva egenskaper och över-
raskningar tillför till designprocessen. Det blir allt annat än platt och tomt.
Jag kan såhär i efterhand också känna att jag bekantat mig med möblern, jag har en tydlig 
bild inuti av hur jag nu önskar forma och omforma. Proportioner går på ett annat vis visua-
lisera än om det varit en skiss. Även om jag inte suttit i den färdiga fåtöljen så känns det som 
att jag kan, med mina sinnen, måla upp hur detta skulle kunna te sig. Känseln projiceras i 
och med att jag lärt känna formen, materialet och kroppen genom görandet.
Det har fått förklara och formulera varför jag gör det jag gör vilket har blivit det centrala 
drivet och vägledaren. Det har kännts tryggare att stå fast vid vissa beslut.
   Jag har svarat upp till mitt syfte om att få förståelse för sinnesupplevelser och sinnenas 
samspel. Jag har undersökt på ett sinnligt vis och tagit beslut utifrån känseln. Tillvägagångs-
sättet har gett mig mer kunskap, satt igång tankar och gett viss klarhet i vad som känns 
viktigt för mig och hur detta i sin tur kan tänkas påverka andra. 
Dock är målet inte till fullo uppfyllt, om än delvis. Vissa delar av konstruktionen behöver 
anpassas för mer komfort. Exempelvis behöver regeln i ryggen omformas och testas i större 
skala. Det behöver bli bredare och möjliggöra en djup urgröpning, likt armstöden. Detta 
för att skapa komfort och låta lädret vila uppepå och ta emot kudden. En pinne i ryggen 
vill ingen ha. Själva furustommen, framför allt väggarna behöver tas om hand, beslut kring 
kanternas radier, fasningar eller eventuella profildetaljer behöver testas. Sinnligheten behö-
ver träda fram även här, för målet är att detaljerna ska förmedla helheten, hela vägen.

4.1.2 BRUKARENS FÖRVÄNTADE SINNESUPPLEVELSE

Att forma utifrån sinnlighet handlar någonstans mycket om människosyn och värnandet 
av användaren. Om vi ser oss mer som aktiva sökare av sinnliga upplevelser, än passiva 
mottagare, så måste vi kanske forma möbler och rum därefter.  
I och med detta arbete känner jag en förstäkt tro till den problematik som kan uppstå 
i avsaknaden av sinnlig inriktning hos möbler. Att bortse från antalet sinnen, ett större 
upplevelsespektrum, och fokusera på enbart det visuella känns nu långt bort. Självfallet är 
målet alltid att göra en möbel eller produkt med estetiska värden, om inte så kommer en 
användare inte vilja ha den alls och jag skulle känna en otrolig otillfredsställelse, men att 
integrera mer än det ytliga känns angeläget. 
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Arbetet med design handlar mångt och mycket om att forma möbler för en användare och 
användare är i allra flesta fall människor, människor som i regel är sinnliga varelser, om än 
på olika nivå och med olika förmåga. Men det är via sinnena som vi skapar kontakt med 
omvärlden. Att då formge utan större tanke och förståelse för sinnlighet känns fattigt och 
reducerande. Visst, det finns en rationalitet i förenklade ytor, går säkerligen att göra med 
finess och omtanke, men det kräver eftertänksamhet och kunskap om dess effekter. Det går 
inte att förhålla sig till det som en ekonomiskt fråga, produktion av visuell perfektion med 
mål om bildlig tillfredsställelse, tom på andra intryck blir dystopiskt. Varför gör vi detta 
mot oss själva, frågar jag mig. Varför är vi så missgynnsamma mot oss själva och andra. 
Strävan efter perfektion och icke åldrande i objekten omkring oss kan tänkas representera 
en slags ängslighet, en ängslighet över att vara människa över huvudtaget, något perfekt och 
icke åldrande existerar ju inte i människans natur. Det är ett slags omedveten förträngnin-
gav vår egen förgänlighet. 
   Min förhoppning är att en eventuell brukare inte bara får en taktil sinnlig upplevelse av 
material, färg och detaljer utan även av komforten. Här behöver jag dock vidareuteckla och 
testa på andra än mig själv för att kunna dra tydligare slutsatser. Jag skulle även kunna testa 
de taktila detaljerna på personer med exempelvis nedsatt syn för att få fler tankar kring 
utformandet, om ytan närmast huden förmedlar något.
    Att forma möbler med aspekter som integrerar skavanker, åldras eller kommunicerar 
via emotion och kroppslighet kan tänkas bidra med något till vår upplevelsevärld. Allt vi 
gör och upplever tar vid i kroppen, det är häri våra starkaste upplevelser finns. Varför inte 
verka i detta för att kommunicera och utbyta tankar. Jag tänker att detta är en fenomenal 
ungångspunkt som formgivare att ta ställning till och behandla. För det är ju någonstans i 
det riktiga och verkliga som kvaliteten finns.

4.2 SLUTREFLEKTION

När jag ser tillbaka på arbetet ser jag en process där bearbetning av antalet idéer, tankar 
och undringar jag haft fått ta stor del. Arbetat har varit som en organisk process där  det 
ena har fött det andra. Det har varit en målinriktad men inte strukturerade designprocess. 
En process där just vägen varit mer viktig än ett färdigt resultat. Den har varit något annat, 
något som jag såhär i efterhand tror är något jag strävat efter. Med en konstant dragning 
mellan ”vad som går att producera i större skala”, arbetsinsats för hantverkare, ekonomi  
eller tankar kring vision och skapande, har det varit ganska skönt att påminna mig själv om 
vad  det huvudsakliga uppdraget och intentionen faktiskt varit. För allt formas utifrån vissa 
förutsättningar, en viss tid och i ett visst sammanhang.
     En aspekter som skulle kunnat ha större del av projektet är bland annat ergonomi, form-
givningen har i arbetet utgått från min kunskap från tidigare projekt, testandet av andra få-
töljer, litteratur samt mått- och vinkelanordningen som finns på skolan. Men detta går inte 
att direktöversätta till den form och det material jag har, det behöver testas i större skala och 
på fler än mig. Detta är självfallet aspekter som påverkar resultatet väsentligt i relation till 
upplevelsen av möbeln. Är den inte skön så är inte målet eller syftet kring haptisk tillfred-
ställelse, våra sinnesförnimmelser, inte uppfylld. För känseln har lager, det sitter inte bara i 
fingertopparna. Är möbeln inte bekväm, reduceras den mer till ett visuellt objekt. 
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Men komfort och användarens upplevelser kan jag i nuläget inte undersöka då den fullska-
liga möbeln inte färdigställd. För att undersöka detta skulle jag även behöva en testgrup 
som använder möbeln för att få svar på om sinnligheten kommunicerar och låter dem för-
nimma. Dock anser jag att detta inte påverkar min process, intention och första utkast på 
sinnlig möbel med känseln som utgångspunkt. Jag anser att arbetet förklarar resonemang  
och val och att de frågor jag ställt har besvarats. 
Som modell och underlag finns fortfarande öppningar för en mängd justeringar och tester 
kring valen. För valen spelar roll, de påverkar.
      Materialmässigt så går det även att undersöka vidare. Om en vill frångå dun, men be-
hålla dunkänsla finns det antalet dunsubstitut på marknaden. Dock består dessa av plast. 
En skulle då behöve väga för och emot och undersöka dess plus och minus. Men kort och 
gott så är hållbarhet och att framställa nya produkter en svår kombination. Visst kan en ha 
ett antal värderingar i beaktning men varje val har förmodligen minst en negativ aspekt. 
Det blir till att väga val mellan varandra och ställa sig frågan vad är det mest relevanta i det 
här  sammanhanget och hur viktigt är det, aspekter så som att inte ta fram fula eller sinnligt 
tomma möbler i onödan kan vara något som var individuell formgivare får vägledas av,  
gör bra möbler! Men vem bestämmer då vad som är bra? Det har jag inget svar på och jag 
kan självklart ställa mig kritisk till mitt eget arbete och fråga mig om jag är rätt person och 
kapabel till  ta alla dessa beslut och dra dessa slutsatser kring vad som är bäst för en tilltänkt 
användare.  Men jag kan styra över min kunskap, intention och förmedling även om det bär 
för den som upplever att avgöra. 
Denna undersökning kan vara en bra grund för mig som formgivare för att bli mer klar-
synt kring mina intentioner och mitt skapande, vad det är som driver mig och hur detta 
kan påverka andra. Min intention är inte att vara bakåtsträvande eller förhålla mig till en 
traditionell syn på samhället och dess utveckling, utan min intention är enbart att belysa de 
brister som kan tänkas uppkomma och vad en kanske kan göra för att bidra till att balansera 
en eventuell obalans, via det medium jag komma verka inom, möbler och rum. 
    Avslutningsvis så hoppas jag vara fortsatt nyfiken och engagerad i detta slags resonemang.  
Involvera och engagera mig i sinnenas processer, kombinera synen med känseln för att 
förhöja skapandet. Jag hoppas också ha möjlighet att införskaffa mig resurser för att kunna 
arbeta direkt i materialen, att få engagera mig i formgivningen, utvidga min kunskap och 
förhoppningsvis lyckas förmedla sinnliga varseblivningar till de som väljer att bruka min 
formgivning. 



1. 42

1. Felizia Matthews   -   Möbeldesign

5. REFERENSFÖRTECKNING

5.1 TRYCKTA KÄLLOR

Juhani Pallasmaa, Eyes of the skin - Architecture and the senses, 1996

Pehr Sällström, Sinnena ljuger inte, 1999

Pehr Sällström, Goethes färglära, 1996

Erik Berglund, Sittmöblers mått, 2004

5.2 INTERNET KÄLLOR

David Brown, Sinnenas samspel,
http://www.mynewsdesk.com/se/specialpedagogiska-skolmyndigheten/documents/artikelsamlingen-sinnenas-sam-
spel-av-david-brown-25527, hämtad 2019-05-24

Sinnen och olika inteligenser,
https://utforskasinnet.se/vad-ar-kinestetisk-intelligens/, hämtad 2019-05-19

Sinnens betydelse i samspel,
https://papunet.net/svenska/information/sinnenas-betydelse-i-samspel, hämtad 2019-05-19

Ergonomi/sittmått
http://malmstolen.se/ergonomi/sittstaellningar/, 2019-06-10

Eric Gunthers, Skinskape/Joel Fjällström, Events of the skin
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1293242/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2019-05-24

Piet Hein eek,
https://www.ikea.com/se/sv/ikea-collections/industriell/index.html, hämtad 2019-05-24

Piet Hein Eek, Maximum Respect for Materials
https://www.youtube.com/watch?v=68eHdMavGq0, 2019-05-23

Gaetano Pesce
https://www.damnmagazine.net/2018/07/07/il-tempo-multidisciplinare-gaetano-pesce/, 2019-05-23

Gaetano Pesce,
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-design-legend-gaetano-pesce-likes-furniture-feminist,2019-05-22

Nicola L.,
https://www.huffpost.com/entry/nicola-l-art-sculpture-center_n_59bff595e4b06f9bf04860a1?guccounter=1&guce_re-
ferrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKg4AS687Jz8lmZbHeedNRrN_2h-
MMJa26RYjAZymLQh8qrEZ9TXLbp63SJ_-wzDQq4QmhW6gPtzAChNHX3EpuJA2CyjjfopZd3g8IIr6PFBZs-
SylEd-rK0kdacvrbjTN-z-26plNgaNxJFiiOENeVOhDGzYDRMDzGOwDiA5gIqVY, 2019-05-20

Dun,
https://www.djurensratt.se/djurvanlig-konsumtion/dun-fjadrar, 2019-05-20

Hållbart mode, Stadsmissionen Remake
https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/remake-hallbart-mode-och-design, 2019-04-23

Miljöaspekter på textiltyper,
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/klader-och-textil/miljoaspekter-pa-olika-textiltyper/bomull/?_t_
id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bomull&_t_tags=&_t_, 2019-05-23


