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Sammanfattning

Design som har en hög igenkänningsfaktor kan man idag uppleva har blivit mer vanlig då 
det ofta dyker upp nya produkter och möbler av olika slag som är lätta att känna igen och 
som vi därför har väldigt lätt att ta till oss. Vi mår bra av att lätt kunna förstå oss på, och 
man slipper tänka till och fundera kring varför objektet ser ut som det gör, det blir istället 
väldigt lättläst. 

Igenkänningsfaktorn spelar alltså en väldigt stor roll, och vi kan dra paralleller till t.ex.
ståuppkomiken där ståupparen ofta försöker skapa bilder och situationer som publiken 
känner igen sig i, och därför också skrattar åt skämten. Men att igenkänningsfaktorn på 
designen är hög innebär inte enbart fördelar, utan frågan om vad som är plagiat och inte blir 
väldigt aktuell när ett objekt är snarlikt ett annat. Om man tittar tillbaka i tiden kan man dra 
kopplingar till konstvärlden och s.k. ready-mades. Andra kopplingar och inspiratörer kan ha 
varit de under surrealismen verksamma konstnärer/formgivare som under 30-talets period 
hade sin storhetstid och som ritade en rad olika möbler och produkter som kan ses som 
tydliga föregångare till dagens moderna design med hög igenkänningsfaktor.

Syftet med det här arbetet är att på ett undersökande och analyserande sätt beskriva detta 
fenomen mer ingående, med fokus på hur vi påverkas av denna sortens design. Samtidigt 
lyfter jag fram de 3 olika föremålen som jag själv under tidens gång har arbetat med, och 
försöker utifrån dessa fokusera på den andra stora punkten i arbetet, d.v.s. den 
designprocess man går igenom och vad som är utmärkande för detta sättet att arbeta på. 
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Abstract

It has become common with design that has a high degree of recognition, constantly new 
products and furniture are presented that are easy to recognize and, thus, easy to take to 
heart. It makes us feel good when we understand, when we don’t have to think and ponder 
about why an object looks the way it does.
 
Familiarity is very important, one could compare the effect with standup comedy, where the 
entertainer tries to create images and situations that the audience recognize and hence laugh 
at. However, a high degree of recognition in terms of design doesn’t only come with 
advantages, the issue of what is plagiarism and what is not becomes important when an 
object is similar to another. This issue has been around for a long time, one could relate it to 
so called ready-mades, a concept created by the French-born artist Marcel Duchamp. 
It is an everyday item elevated to art by an artist. Other inspirers could have been the 
artists/designers who, during the period of surrealism of the thirties designed a series of 
furnishings that are clearly predecessors to the modern design of today, with a high degree 
of familiarity.
 
The aim of this work is to describe this phenomenon more conclusively, in an 
investigative and analytical manner, focusing on how we are affected by this kind of design. 
At the same time, I will highlight the three objects that I have been working with. Based on 
these objects, I will focus on the second part of this work, i.e. the design process one has to 
go through and on what is distinctive for this manner of working.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Människan har en stor förmåga att minnas bilder och har även en god förmåga att urskilja 
bilder ur objekt. Att känna igen ett objekt från något man tidigare stött på gör att man 
enklare kan läsa av formen och på så sätt får man också en viss kontakt med föremålet. 
Detta gör att produkter med en hög igenkänningsfaktor ofta säljer bra, och bilden av att det 
finns	ett	behov	för	dessa	blir	ganska	tydlig	då	många	företag	väljer	att	satsa	på	produkter	
och möbler som andas mycket igenkänning. Detta ämne blir därför också väldigt aktuellt 
och intressant på många sätt, inte minst då det tidigare ej i stor utsträckning har skrivits och 
diskuterats kring detta fenomen.

1.2 Syfte och frågeställning
Rapporten undersöker och går djupare in på begreppet design med hög igenkänningsfaktor, 
där syftet är att på ett tydligt sätt kunna redogöra för hur den här designen påverkas oss och 
vad som är utmärkande för detta sättet att arbeta på.

1.3 Avgränsningar
Mina bildexempel som jag lyfter fram angående design med hög igenkänningsfaktor är 
slumpvis	valda	och	är	baserade	på	min	egen	smak	och	nyfikenhet.	Jag	väljer	också	att	
avgränsa	mig	till	att	i	mitt	arbete	ta	fram	tre	stycken	olika	produkter,	vilket	jag	finner	
lämpligt för att på olika sätt kunna beskriva processerna som jag går igenom och vilka val 
jag gör längs vägen. Vidare så avgränsar jag mig och drar kopplingar till främst två andra 
“världar” där vi kan se att igenkänningsfaktorn även där spelar en stor roll, 
reklambranschen och ståuppkomiken.
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1. Inledning

1.4 Metod och källor
I framtagandet av mina tre stycken olika produkter så har jag använt mig av mitt sätt att 
jobba på och min egen personligt utarbetade designmetodik. Under hela arbetets gång 
så har rapportskrivandet fortlöpt parallellt med min produktframtagning för att på så sätt 
enklare kunna redogöra för vad som händer i min process. De källor som jag har använt 
mig av har huvudsakligen bestått av tryckt litteratur samt internetundersökningar, men även 
intressanta och givande samtal med min handledare Daniel Östman har förts, som har varit 
till gagn för mitt arbete. Samtliga referenser och källor hänvisas via fotnoter, och bilderna 
benämns	som	figurer	och	återfinns	i	figurförteckningen.

1.5 Struktur
För att man ska få en tydlig bild om vad design med hög igenkänningsfaktor är så 
undersöker jag och går djupare in i begreppet genom att i huvuddelen börja med att titta i 
konstvärlden och klargöra vad begreppet ready-made står för. Därefter följer viktiga 
ämnen som berättar och tydliggör hur vi påverkas av denna sortens design, där jag bl.a. drar 
paralleller till ståuppkomiken och tar upp tidigare exempel på produkter som andas 
igenkänning. Detta är den mer teoretiska delen av rapporten, som sedan fortsätter med den 
mer praktiska delen och min egen produktframtagning,  där jag fokuserar på den andra 
viktiga frågan om vad som är utmärkande för detta sättet att arbeta på. Rapporten fortsätter 
sedan med en analys och en avslutande diskussion i kapitlet Resultat. Hela arbetet avslutas 
sedan	med	mina	referenser,	och	som	bilaga	till	arbetet	finns	min	tidsplanering.
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2. Huvuddel

2.1 Begreppet ready-made
Objekt av olika slag som har en design med hög igenkänningsfaktor tycks i många fall vara 
influerade	av	s.k.	ready-mades.	En	ready-made	kan	man	säga	är	ett	vardagligt	föremål,	ofta	
massproducerat, som sedan en konstnär valt ut och upphöjt till konst, antingen i kreativt 
eller tankeväckande syfte. Detta begrepp skapades av den franskfödde, i USA verksamme, 
konstnären Marcel Duchamp omkring 1915. Duchamps mest kända ready-made är verket 
“fontän”, en signerad urinoar som han 1917 sände in som bidrag till en grupputställning i 
New York. I en ny kontext, ett konstsammanhang, blev alltså bruksvarans innebörd 
förändrad. Men det var inte bara ”fontän” som under 1910-talet väckte stor 
uppmärksamhet,	utan	även	andra	ready-mades	som	”cykelhjulet”	och	”flasktorkaren”	
tvingade	under	denna	tid	den	intresserade	publiken	att	reflektera	över	konstens	väsen.	
Vad	hade	till	exempel	en	flasktorkare	på	ett	konstgalleri	att	göra?	Var	det	inte	början	på	att	
ta	död	på	konsten,	om	man	släppte	in	vad	som	helst	på	muséer	och	gallerier	av	olika	slag?	
Var	går	gränsen	mellan	vardagliga	företeelser	och	konst?	Och	även	den	klassiska	
frågan ”Vad är konst” ställdes på sin spets, och därför blev det nu viktigt att ta ställning till 
det meningsfulla i att acceptera ready-mades som en del av kulturlivet.1

1. http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/marcel-duchamp

Figur 1. Macrel Duchamps Fontän Figur 2. Marcel Duchamps 
Cykelhjulet
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2.2 Surrealismen
Surrealismen var en internationell konstriktning som man i många fall kan säga var mer av 
en ideologi och en livshållning, som inom sig hade samlat konstnärliga temperament och 
uttryckssätt av mycket skiftande slag. Surrealismen eftersträvade ett direkt och ocensurerat 
uttryck av människans undermedvetna. Genom att i ord och bild uttrycka drömmar, 
fantasier och förträngda föreställningar ville surrealisterna befria människans inre jag från 
det samhälleliga överjagets “tyranni” och såg i denna befrielseakt en parallell till
kommunismens ambitioner på det yttre, sociala planet.2

2. http://sv.wikipedia.org/wiki/Surrealism
3. http://www.salvadordalimuseum.org/history/biography.html

En intressant person som är viktig att nämna 
och som troligen har varit en stor inspiration till 
den design med hög igenkänningsfaktor som vi 
kan se idag,  är spanjoren Salvador Dalí. I hans 
surrealistiska konst kan vi bl.a. se läppsoffan i 
rosa siden som kom till på 30-talet. Idén till 
soffan föddes efter hans målning Porträtt av 
Mae West, som är en målning som föreställer 
hollywooddivan och sexsymbolen Mae Wests 
ansikte. Betraktaren kunde nu ”besöka” Wests 
ansikte och slå sig ner på de mjuka, runda 
läpparna. Ett annat exempel på ett 
surrealistiskt konstobjekt är hummertelefonen, 
även den skapad av Salvador Dalí. Luren och 
hummern smälter ihop och är en typisk 
surrealistisk blandning av objekt från olika 
sammanhang, och kan uppfattas som en 
spegling av det moderna och motsägelsefulla 
samhälle som växte fram under första 
världskriget.3 

Figur 3. Salvador Dalis Läppsoffa

Figur 4. Salvador Dalis Hummertelefon
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1960-talets pop- och Fluxuskonstnärer gjorde så att sambandet mellan konst och 
vardagsvara	under	denna	tid	fick	en	extra	skruv,	mycket	p.g.a.	den	amerikanske	legenden	
Andy	Warhol,	som	i	sin	konst	regelbundet	använde	kopior	och	modifikationer	av	
vardagsobjekt.4 Ofta blev frågan om vad som var konst, design och vardagsvara ganska 
tillspetsad, och ett annat exempel på någon som använde samma teknik av 
omkontextualisering och recycling av vardagsobjekt var den italienska möbeldesignern 
Achille Castiglioni. Han ligger bakom en rad olika berömda produkter som i allra högsta 
grad	andas	design	med	hög	igenkänningsfaktor.	Till	Castiglionis	produktion	hör	flera	möbler	
av återanvända objekt, t.ex. golvlampan Toio av en bilstrålkastare och gungstolen Sella som 
är gjord av en cykelsadel.5

4. http://www.andywarhol.se/popkonst
5. http://www.achillecastiglioni.it/en/bionotes.html

Figur 6. Castiglionis Toio

Figur 5. castiglionis Sella

2. Huvuddel
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2.3 Moderna exempel
Moderna	exempel	på	produkter	som	har	en	hög	igenkänningsfaktor	finns	det	gott	om,	och	
på denna sidan har jag valt att lyfta upp 2 stycken som främst är baserade på min egen smak 
och	nyfikenhet,	men	även	för	att	båda	exemplen	har	vunnit	priser	av	olika	slag	som	jag	
tycker är ett bevis på att denna sortens design är uppskattad och omtyckt av många.

Med inspiration från klädnypan har designtrion formforyou 
skapat en lampserie för bord, golv och vägg. Lampan heter 
PEG och är tillverkad i stålplåt och opak plast. År 2009 vann 
lampan PEG priset GOOD Design Award. “Allt omkring oss 
är en källa till inspiration och värt en andra titt. När vi 
skapar en produkt, är vår utgångspunkt ofta något litet, enkelt 
och vanligt. Vår ambition med PegCollection var att skapa 
en lampa som andas igenkännande, vilket ger betraktaren 
en aha-upplevelse. Den skulpturala kvalitet PegCollection 
skapar ger en stark personlighet, och den djärva enkla formen 
gör det möjligt för PegCollection att passa perfekt i både hem 
och offentlig miljö”.6  Formforyou pratar här alltså om att 
reducera onödiga element och istället låta produkten vara 
enkel och skulptural, något jag tror denna sortens design 
tjänar på överlag, då man lättare kan läsa av formen och på så 
sätt lättare kan ta den till sig.

Jonas Hakaniemis Box Light är en lampa som är gömd i en 
låda, som kan dras ut olika mycket och därför också släppa ut 
olika mycket ljus. Idén till Box light föddes i en verkstad när 
en lampa skulle tas fram genom återvinning av en enkel 
tändsticksask, ett koncept som senare utvecklades till en
sofistikerad	produkt	där	målet	var	att	behålla	känslan	av	
ekodesign	och	göra	sig	av	med	överflödig	teknik.	Lampan	
fick	år	2009	priset	Red	Dot	Design	Award“.7 Ljus är något vi 
alla	behöver,	och	att	förvara	sitt	ljus	i	en	ask	blir	en	fin	tanke.	
Mycket av detta konceptuella tänkande ser jag ofta 
förekomma i denna typen av produkter och är säkerligen 
också anledningen till att det blir en så pass stark lampa.

6. http://www.bsweden.com/bilder/pdf/Bsweden_Peg.pdf
7. http://www.designhousestockholm.com/collection/lighting/boxlight.html

Figur 7. Formforyous PEG

Figur 8. Jonas Hakaniemis 
Box Light
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2.4 Paralleller till ståuppkomiken
En ståuppkomikers jobb är att få sin publik att skratta. Komikern vill ha en reaktion efter ett 
påstående, och reaktionen är naturligtvis ett skratt. Man för en dialog och ett samtal med sin 
publik.	För	att	få	publiken	att	skratta	finns	det	vissa	knep	och	saker	att	förhålla	sig	till,	och	
dessa saker kan i många fall likna dem ställningstaganden som vi designers ofta tar hänsyn 
till när det gäller just design med hög igenkänningsfaktor.
I André Wickströms bok ” Das Humoristische Manifest” skriver han att en stor del av 
publiken inte vill se ”drama” utan hellre någonting lättsamt där man inte riskerar att 
behöva fundera för mycket. Det ska med andra ord vara lätt att förstå, annars stannar 
publiken hemma. På samma sätt tror jag att folk lättare tar till sig ett föremål som har en 
design som man känner igen sedan tidigare. Man slipper fundera kring hur designern har 
tänkt och varför det ser ut som det gör, utan mår istället bra av att man känner igen 
föremålet sedan tidigare och har därför också lätt för att läsa av formen. 

André skriver även att ståuppkomiken är som bäst när man blottlägger sig själv och 
försätter sig i de idiotiska och svåra situationer som vi alla råkar ut för någon gång. För 
publiken blir det som ett slags gruppterapi att tillsammans kunna skratta åt bekanta tankar 
eller händelser. Ståupparen leker här med ord och förmedlar insikter, och publiken får alltså 
skratta åt vardagliga saker som man känner igen eller åt saker man inte ”vågar” säga högt. 
Man känner igen situationen och sig själv i den.8 Här spelar alltså igenkänningsfaktorn en 
väldigt stor roll, precis som den på samma sätt gör när folk tilltalas av produkter av olika 
slag som man sedan tidigare känner igen sig i och därför gillar objektet desto mer. 
En	annan	viktig	aspekt	är	att	man	som	köpare	kanske	finner	designern	väldigt	jordnära	och	
inte onåbar, och därför får en kontakt till objektet och en köplust som man kanske inte 
annars hade fått.

8. André Wickström (2005), Das Humoristische Manifest, Söderströms

Figur 9. Andre Wickström
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För en ståuppkomiker gäller det att skapa bilder i huvudet på publiken, och bilder skapar 
man i detta fallet med hjälp av ord. Eftersom ord är bilder gäller det för en komiker att hitta 
rätt ord/bild. När en komiker berättar en historia måste han se vad han berättar. Han måste 
se bilderna i sitt huvud, annars blir bilden otydlig och suddig. Om bilden är suddig blir det 
svårt för publiken att se den och följaktligen svårt att skratta åt den. Via röstnyanser och ett 
tydligt	kroppspråk	får	publiken	en	bild	av	ifall	det	rör	sig	om	t.ex.	en	fin	liten	stuga	eller	ett	
gammalt ruckel.9 För oss designers gäller det också att på samma sätt skapa bilder i 
huvudet som gör att vi kan generera idéer och komma fram till produkter som skall vara 
lätta för köparen att förstå och känna igen sig i. Detta kreativa tänkandet utspelar sig i 
stor del i det undermedvetna som ofta arbetar med bilder och andra mer suddiga element, 
skriver Dag romell i sin bok ”Kreativitet – en outnyttjad resurs”. Vad vi ser för bilder är 
starkt kopplat till de inlärningssignaler som vi bygger upp vårt kunskapsförråd och 
världsbild med, dvs sånt som vi lär oss i skolan eller erfar på annat sätt under livets gång. 
Dessa	impulser	går	inte	utan	vidare	in	i	minnet	utan	silas	eller	filtreras	på	vägen	genom	ett	
s.k.	relevansfilter.	Det	finns	tecken	på	att	detta	relevansfilter	har	en	särskilt	intressant	
funktion i utvecklingen av världsbilden hos kreativa människor, dvs vi designers, och 
kanske även i utvecklingen av våran kreativa förmåga. Så vad vi ser och skapar för bilder 
är starkt kopplat till hur vi växte upp, i vilken miljö, vad vi har för världsbild osv, men klart 
är att man måste jobba med dessa bilder och att man genom dem sedan kan skapa produkter 
och möbler av olika slag som folk kan känna igen sig i. Och känner man igen sig och har 
lätt för att läsa av formen, blir objektet också mer attraktivt.10

9. André Wickström (2005), Das Humoristische Manifest, Söderströms
10. Dag Romell (1974), Kreativitet - en outnyttjad resurs, Hermods
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2.5 Plagiat och verkshöjd
Att något har en hög igenkänningsfaktor innebär att det är väldigt likt något annat, och då 
blir frågan om vad som är plagiat eller inte väldigt aktuell. Hur mycket får vi inspireras av 
föregångare	och	var	går	gränsen	mellan	vad	som	är	originellt	eller	inte?	Hur	rättsligt	
skyddad en produkt är mot efterbildning kan vara ett av immaterialrättens mest svårlösta 
problem, och frågan blir än mer komplex när vi pratar om design med hög 
igenkänningsfaktor.

Klart är att det kreativa arbete som vi ägnar oss åt hela tiden måste vara nyskapande, och 
med ordet nyskapande menar jag att den kreativa produkten inte tidigare existerat i exakt 
samma form. Den uppstår från en integrering av redan existerande material eller kunskaper, 
men som när den är färdig innehåller element som är helt nya. Ross Mooney och Taher 
Razik skriver i sin bok ”Vad är kreativitet” att ett arbete och en produkt är olika nyskapande 
beroende på i vilken omfattning det avviker från det traditionella eller status quo 
(oförändrat tillstånd). Detta beror också på vilket problem som blivit attackerat, den 
existerande kunskapsgrunden eller erfarenheten inom området vid tidpunkten samt vilka 
karakteristiska drag som den kreativa individen har.11

I Sverige betyder verkshöjd något som uppnår en nivå av konstnärlighet, och är ett juridiskt 
begrepp som används inom upphovsrätten för att avgöra när en skapare av ett verk med 
vissa restriktioner har ensamrätt till detta. Verkshöjd är alltså ett mått på ett verks 
originalitet, individualitet och dess självständighet.Produkter som väldigt mycket liknar 
och påminner om andra produkter har därför också svårt att i många fall uppnå verkshöjd 
och ses som originella. Man kan även tycka att verkshöjdsbedömningen är förhållandevis 
subjektiv där de sakkunnigas personliga åsikter är styrande. Vad som avgör om en produkt 
har verkshöjd varierar således från fall till fall och ofta är förutsebarheten låg, och att öka 
förutsebarheten blir också svårt, då alla produkter är unika och uppfattas olika beroende på 
vem som ser dem.12

11. Ross Mooney & Taher Razik (1971), Vad är kreativitet, K L Beckmans tryckerier AB
12.	http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-11081
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Jag anser det väldigt viktigt för samtliga rättsliga skyddsmöjligheter att hänsyn måste tas 
till både formgivarens intressen och samhällets intressen av effektiv konkurrens och 
produktutveckling. Problemet här ligger i hur långt ensamrätten ska sträcka sig. Bara för att 
en formgivare har gjort en ny möbel, ska det då innebära att ingen ska få göra en sådan 
möbeltyp?	Om	det	ska	vara	tillåtet	för	andra	att	göra	samma	möbeltyp	är	frågan	hur	lik	
denna får vara för att den inte ska anses olovlig, något som blir extra problematiskt att 
avgöra då vi pratar om design med hög igenkänningsfaktor. Problemet är alltså 
egentligen inte vilka möbler som ska ges immaterialrättsligt skydd utan hur brett 
skyddsomfång möbler och produkter ska ges. Den utveckling som skett för upphovsrätten 
är därför egentligen korrekt, då skyddsomfånget har fått en ökad betydelse. Dock får det 
anses att kravet på verkshöjd för upphovsrättsligt skydd inte ska vara alltför lågt. Skillnader 
måste	fortfarande	finnas	mellan	å	ena	sidan	upphovsrätten,	å	andra	sidan	mönsterrätten	och	
gemenskapsformgivningen.

Ett typiskt fall där vi kan se att formgivningen har varit snarlik på många sätt är bordet med 
fågelben. Meret Oppenheims bord som kom till redan 1939 inspirerade kanske arkitekterna 
Broberg & Ridderstråle, som 70 år senare ritade bordet Bird för Offecct, som på väldigt 
många sätt påminner om Merets bord från 1939.13 Detta är ett tydligt exempel på en modern 
design med hög igenkänningsfaktor och som samtidigt bara är ett i raden av olika exempel 
där produkten i väldigt hög grad har en tydligt förebild och som på många sätt påminner om 
den.

13. http://www.leninimports.com/meret_oppenheim.html

Figur 10. Meret Oppenheims Traccia Figur 11. Broberg/Ridderstråles Bird
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Ett annat exempel där man kan se en väldigt stor likhet mellan produkterna är Hans Agne 
Jakobsens Hattlampa och Jake Phipps Jeeves & Wooster. Detta exempel visar tydligt på att 
denna sortens design och processen man går igenom på många sätt skiljer sig från det man 
brukar kalla en mer “vanlig designprocess” (se sida 12). Skissarbetet som ligger bakom 
produkterna är inte särskilt omfattande eftersom en hatt alltid är en hatt, och inte kan se ut 
på så många olika sätt. Detta gör att resultatet av sådana här idéer ofta blir väldigt snarlikt 
tidigare idéer av samma slag, vilket man kan se tydligt här nedan.

Figur 12. Hans Agne Jakobsens hattlampa

Figur 13. Jake Phipps Jevves & Wooster
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2.6 Annorlunda designprocess
Inget	designprojekt	är	det	andra	likt	men	trots	detta	så	behöver	vi	i	dem	allra	flesta	fall	ha	
en planerad strategi för vårt arbete. Att på förhand ha en väl genomtänkt planering 
grundar sig dels på att det är en förutsättning för att kunna genomföra sitt designuppdrag på 
ett effektivt sätt, men också för att en beställare förväntar sig en ekonomisk kalkyl på det 
förestående arbetet. När projektens art, problem, omfattning och resurser varierar ändras 
också ambitionerna och uppläggningen av vårt tänkta arbete, och ibland tillkommer det 
eller faller bort en del etapper. 

När vi pratar om dessa olika etapper brukar vi nämna bakgrund och målsättning, analys, 
idé- och skissetapp, tester och experiment, presentationsskisser, ritningsunderlag för 
modelltillverkning, modelltillverkning, uppföljning, ritningsarbete, prototyptillverkning 
och marknadsföring.14 Under min designprocess som jag har gått igenom, och säkerligen de 
flesta	andra	som	även	ritat	produkter	med	hög	igenkänningsfaktor,	så	har	det	fallit	bort	en	
del etapper, och det är främst idégenererandet och skissarbetet som kan tyckas vara en stor 
punkt värd att nämna då just det arbetet kan se olika ut från en annars kanske mer vanlig 
process, vilket jag också kommer att fokusera kring i mitt arbete.

Exempel på detta ges i mitt arbete som har gått ut på att ta fram tre olika produkter, där 
jag hela tiden har jobbat med projekten samtidigt och låtit dem gå in i varandra, för att på 
så sätt kunna få en tydlig och bra bild över hur processen skulle komma att se ut. Tidigt 
bestämde jag mig för att ta fram något att sitta på, någon slags förvaring samt en lampa, och 
ingången och genomförandet av mina idéer till dessa olika produkter har sett varierande ut. 
I ett av fallen valde jag exempelvis att utgå från huset, där jag sedan skissade på 
förvaringsmöbler med huset som igenkänningsfaktor. I ett annat fall valde jag att istället 
utgå från en form och sedan hitta denna formen i andra saker, jag letade efter 
igenkännandet snarare än att utgå ifrån det. Här följer nu en redogörelse för min 
designprocess som jag gick igenom i mina tre olika projekt.

14. Jan Lindqvist (2001), Vilda idéer och djuplodande analys om designmetodikens grunder, Carlssons
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2.6.1 Fjärilsstol
Fjärilen kopplar många ihop med att vara graciös, mjuk, lätt och elegant. Den ses ofta som 
en	väldigt	fin	insekt	då	den	är	väldigt	färgglad	och	har	en	fascinerande	förvandling	från	larv	
via	puppa	till	färdig	fjäril.	Att	det	inte	bara	är	jag	som	finner	den	väldigt	vacker	är	ganska	
klart	då	det	finns	en	rad	olika	böcker	och	sånger	skrivna	med	fjärilen	som	symbol	för	något	
tilldragande och förtjusande. Olika exempel på detta är låten Att fånga en fjäril av Lars 
Winnerbäck	och	boken	Sång	till	en	fjäril	skriven	av	Maria	Küchen.	Dessutom	finns	det	en	
känd	film	med	namnet	Papillon	(fjäril	på	franska),	där	man	i	en	scen	springer	runt	och	jagar	
fjärilar.	Efter	att	ha	sett	denna	film	och	fascinerats	av	den	är	min	teori	att	denna	scenen	
senare	en	natt	fick	mig	att	tänka	på	fjärilen	och	idén	om	att	göra	en	stol	utav	den.

Med detta bestämt tittade jag sedan på olika fjärilskartor för att hitta en fjärilsform som 
skulle lämpa sig väl till ändamålet. Jag skissade även på olika alternativ och tittade på olika 
lösningar gällande bl.a. benutförande, tjocklek på sits, material, stoppat eller inte mm. Med 
denna problemlösning bakom mig kunde jag sedan gå vidare med prototypframtagningen, 
där det sammanlagda arbetet med stolen tog ca 2 veckors tid. 

Figur 14. Världens olika fjärilar
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Figur 15. Fjärilsskiss 1 Figur 16. Fjärilsskiss 2

Figur 17. Fjärilsskiss 3 Figur 18. Fjärilsskiss 4
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Under	min	process	var	jag	tvungen	att	ta	hänsyn	till	flera	olika	saker	och	göra	viktiga	val	
som skulle få min stol att påminna om en fjäril. Dessa viktiga val var bl.a.:

- den blåa färgen. I nationalencyklopedin beskrivs fjärilen som en typ av insekt med stora, 
ofta vackert färgade vingar. Dessa vackert färgade vingar och det faktum att fjärilen 
kanske	är	en	av	dem	färggladaste	insekter	som	finns,	gjorde	det	extra	viktigt	att	trycka	på	
den starka kulören i stolen. Den blåa färgen ses även av många som den universellt bästa 
färgen	eftersom	den	har	flest	positiva	associationer	och	fåtaligast	negativa	associationer	i	
olika kulturer, vilket gjorde att mitt val av färg till slut föll på blått.15

- metallbenen.	När	man	tänker	på	en	fjäril	så	ser	man	den	oftast	framför	sig	när	den	flyger	
i	luften.	I	Nationalencyklopedin	beskrivs	den	ha	ett	fladdrigt	och	till	synes	planlöst	flygsätt,	
vilket ger fjärilen ett väldigt lätt och skört intryck. För att åstadkomma detta intryck även 
hos stolen, valde jag att använda mig av metallben i bockade stålrör, som dels hjälper 
stolen att få ett mer nätt och lätt uttryck som stämmer överens med fjärilens sätt att vara16, 
men som också är målade svarta för att efterlikna fjärilens tunna svarta ben i samma färg.

- den formpressade sitsen/ryggen. När en fjäril vilar så är dess vingar oftast ihopfällda. 
I denna stolen är det tvärtom, här jobbar fjärilen för att hålla sina vingar öppna för att göra 
stolen bekväm och få den att kännas inbjudande. Den formpressade biten som bildar sits 
och rygg är endast 12 mm tjock och har brutna kanter som ger stolen ett tunnt och lätt 
intryck, precis som fjärilen i sig. En sits i trä ger ett varmare sittande än en lösning i metall, 
något som gjorde att valet föll på en träsits/rygg.

- asymmetrin.	Fjärilarna	är	den	näst	största	ordningen	bland	insekterna.	Totalt	finns	det	
ungefär 120 000 arter inom ordningen, och därmed lika många olika former på fjärilarna. 
När jag gjorde min insamlingsetapp och tittade på fjärilar av olika slag bestämde jag mig 
för att ta en fjärilsform som spelade på mycket assymetri, som också skulle göra stolen än 
mer intressantare.17  

 

15. http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5
16. http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sve/fj%C3%A4ril
17. http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rilar
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Figur 19. Den färdiga fjärilsstolen
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2.6.2  Husklädhängare
Samtidigt som jag arbetade med att bygga fjärilsstolen skissade jag parallellt på någon sorts 
förvaring. Igenkännandet och kopplingarna ville jag i detta fallet skulle gå till den klassiska 
stugan med vita knutar. Just huset och stugan är något många har ritat produkter utifrån 
tidigare, och orsaken till detta är förmodligen det faktum att huset är något man bor i och 
det är där man känner sig hemma och i många fall väldigt trygg, vilket gör att produkterna 
därefter	blir	konceptuella	och	kan	uppfattas	som	poetiska	och	fina.	Detta	fick	mig	att	utgå	
ifrån stugan och på något sätt försöka kombinera detta med idén om någon slags förvaring.

Utifrån	stugan	skissade	jag	sedan	på	ett	flertal	olika	förvaringsmöbler	så	som	byråer,	
klädhängare, skåp, krokar och hyllor. I två av skisserna (husskiss 2 & 6, se nästa sida) 
tyckte jag mig ha funnit något intressant att jobba vidare på, och deras gemensamma 
nämnare var den relativt enkla, avskalade och okomplicerade form som gjorde det tydligt i 
fråga om igenkänningsfaktorn till stugan. 

Figur 20. Röd stuga med vita knutar
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Figur 21. Husskiss 1

Figur 24. Husskiss 4

Figur 23. Husskiss 3

Figur 22. Husskiss 2

Figur 25. Husskiss 5
Figur 26. Husskiss 6
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Till slut föll valet på husskiss2, klädhängaren, och en stor anledning till det var mina tankar 
kring	att	desto	mer	enklare,	tydligare	och	grundläggande	formen	är,	desto	fler	positiva	
reaktioner och personer som skulle kunna läsa av formen och därmed tycka om produkten.
I klädhängaren tyckte jag mig ha funnit detta och därför kändes det också mest intressant 
och motiverande att jobba vidare med den idén. För att klädhängaren på många sätt skulle 
påminna om en stuga och bli en stark produkt gjorde jag många åtaganden och viktiga val 
längs vägen, dessa var bl.a.:

- materialet trä. Stugor runtom i Sverige är alltid gjorda i trä, och därför var materialvalet 
ganska enkelt. Vare sig det handlar om hus, stugor, torp eller ladugårdar så är trä helt klart 
det	dominerande	materialet,	vilket	också	innebar	att	jag	ringade	in	flest	typer	av	hus	om	jag	
använde mig av detta ämne. En klädhängare i trä skulle helt enkelt förhöja “stugkänslan”. 

- falurödfärgen.  Idag är den ett lika naturligt val till arkitektritade villor som till 
sommartorp och stugor av olika slag. År 2009 gjordes det ungefär 3 miljoner liter Falu 
Rödfärg, och på hemsidan säger man att det inte bara är en husfärg, utan att det är svensk 
kulturhistoria på burk.18 Dessa siffror tyder på att den idag används i väldigt stor 
utsträckning runt om i Sverige, och genom att den är så pass populär som den faktiskt är 
skulle	jag	också	attrahera	fler	folk	genom	att	måla	klädhängaren	i	just	falurödfärg,	vilket	
definitivt	skulle	öka	kopplingarna	till	den	klassiska	stugan	med	dom	vita	knutarna.

- enkelheten. Genom att hålla husformen avskalad, skulptural och enkel så är min 
intention	att	fler	folk	skall	kunna	ta	den	till	sig,	då	den	inte	är	komplicerad	och	svår.	För	
många av den här typen av produkter gäller det att skala av formen och göra den lättläst, så 
även här alltså. Genom att låta bli att fräsa kanter och dylikt åstadkom jag ett kantigt 
uttryck, vilket jag tror är till dess fördel då detta påminner om stugan som också den 
upplevs som fyrkantig på många sätt.

18.	http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=2785
 

Figur 27. Husskiss 7 Figur 28. Husskiss 8 Figur 29. Husskiss 9 Figur 30. Husskiss 10
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Figur 31. Färdig husklädhängare
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2.6.3  Grammofonlampa
När arbetet med med lampan startade valde jag att i detta fallet utgå ifrån en form och 
sedan leta efter förebilden, istället för att utgå ifrån igenkännandet redan från början, som i 
“stugfallet”. En form som jag fann lämplig att utgå ifrån var konformen eller 
trattformen, då många lampskärmar har just denna form och där min tanke var att detta 
kanske kunde resultera i något som skulle kunna bli en fantasirik lampa.

En kon beskrivs i Nationalencyklopedin 
som	en	geometrisk	figur	som	bildas	av	
linjer mellan samtliga punkter på 
konturen	av	en	plan	figur	(basytan)	och	
en punkt utanför planet (spetsen). Är 
basytan en cirkel får man en cirkulär kon, 
men är den istället en polygon fås en 
pyramid. En tratt beskrivs ha en liknande 
form men som ofta har andra funktioner 
som t.ex. slasktratt, taltratt mm.19 Dessa 
olika kon-och trattformer letade jag efter 
på olika sätt för att försöka hitta en tydlig 
förebild till min lampa. Genom främst 
internetundersökningar och en 
inspirationstur på stan gick jag igenom 
min insamlingsetapp där jag samlade på 
mig många tänkvärda idéer och tankar, 
som jag i ett senare skede kunde utveckla 
och jobba vidare på med målsättning 
att ta fram en lampa som uttryckte hög 
igenkänning.

Figur 32.Trombon

Figur 33. Megafon

19. http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/kon#
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Figur 34. Lampskiss 1
Figur 35. Lampskiss 2

Figur 36. Lampskiss 3
Figur 37. 

Lampskiss 4
Figur 38. Lampskiss 5

Figur 39. Lampskiss 6
Figur 40. Lampskiss 7
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Min skissetapp resulterade i vad jag fann många intressanta idéer, och efter att satt mig ner 
och gått igenom dessa föll valet på att jobba vidare med och utveckla trattgrammofonen. 
Grammofonen och grammofonskivan är ett av 1900-talets mest spridda medier och har 
givit upphov till en väldigt stor underhållningsindustri världen över. Det faktum att jag 
är väldigt intresserad av musik och att grammofonen alltså har betytt väldigt mycket för 
musikbranschen och starkt påverkat publikens musiklyssningsvanor gjorde det i många 
avséenden intressant för mig att jobba vidare på just grammofon-idén. Återigen fokuserade 
jag mycket kring just igenkännandet kring produkten, och för att i detta fallet lyckas med 
det fanns det viktiga “knappar” att trycka på så som:

- veven. Syftet med veven är att man med hjälp av den skall kunna släcka/tända lampan 
genom att snurra på den. De första grammofonerna var ganska stora och klumpiga, och 
drevs helt och hållet med mekanik. Dessa fungerar genom att man spänner upp en fjäder 
med hjälp av en vev som sitter fäst på utsidan av maskinen. När fjädern sedan sträcker 
ut sig drar den med sig skivtallriken som sedan börjar rotera.20 Genom att veven alltså är 
mycket viktig och utmärkande för grammofonen var det väldigt viktigt för mig att använda 
mig av den i min lampa, då kopplingarna till trattgrammofonen blir ganska tydliga 
samtidigt	som	det	blir	en	fin	detalj.	

- tratten. Det	finns	många	olika	typer	av	grammofoner	så	som	vevgrammofoner,	
resegrammofoner och trattgrammofoner. I den sistnämnda går ljudet in i ett rör som sedan 
leder ut till en tratt eller horn som förstärker ljudet. Det är just denna tratt som ligger bakom 
grammofonens namn, vilket gjorde det självklart för mig att använda mig av en sådan tratt 
för att dra kopplingar till just trattgrammofonen. Denna fungerar samtidigt som en skärm 
kring lampan, då alltså många lampor ofta har en uttalad kon- eller trattform.

20. http://sv.wikipedia.org/wiki/Grammofon
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2. Huvuddel

 

Figur 41. Trattgrammofon 1

Figur 42. Trattgrammofon 2

Figur 43. Lampskiss 8

Figur 44. Lampskiss 9

Figur 45. Lampskiss 10
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Figur 46. Färdig grammofonlampa
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3. Resultat

3.1 Analys

Begreppet Design med hög igenkänningsfaktor
Väldigt många människor har en upptäckarglädje, man mår bra av att förstå, samt att känna 
igen sig i saker och situationer. Vi tycker en bok är bra om vi kan känna igen oss i de 
situationer vi  läser om, vi skrattar åt en ståuppkomiker som skämtar om pinsamma saker vi 
själv har varit med om, och vi tilltalas av föremål som vi känner igen sedan tidigare 
eftersom vi då på ett enklare sätt kan läsa av formen och känna igen objektet. Detta är 
troligen grunden till att många också tilltalas av en design med hög igenkänningsfaktor och 
att företagen nu allt oftare satsar på produkter som vi känner igen från någon 
annanstans. Ett bevis på att vi tycker om dessa är inte minst alla dem priser som denna 
sortens produkter och möbler vinner, och olika exempel på detta är bla. Jonas Hakaniemis 
lampa ”Box Light” för Design House Stockholm som har vunnit Red Dot Award 2009, 
men också FormForYous lampa ”Peg” för Belysningsbolaget som också 2009 vann GOOD 
DESIGN Award.

Man kan konstatera att detta fenomen inte är något nytt, och tittar vi i konstvärlden så ser 
vi att en inspiratör kan ha varit Salvador Dalí, som var verksam under surrealismen och där 
vi kan se den rosa läppsoffan och hummertelefonen som tydliga exempel på surrealistisk 
konst. En annan är konstnären Marcel Duchamp som under 1910-talet skapade 
begreppet ready-made. Att ta en sak och göra nånting annat utav det, som i detta fallet 
upphöja bruksföremål som konst, är någonting som har funnits med oss länge och som nu 
många designers kanske låter sig inspireras utav och därmed gör att design med hög 
igenkänning har blivit alltmer vanligt. Inspireras kan man göra på olika sätt och genom att 
ha tränat upp en förmåga att se saker i andra ting så ligger idéerna oss också hela tiden 
väldigt nära då vi hela tiden utsätts för nya möbler, produkter, föremål, objekt och former 
av olika slag, vare sig vi är på jobbet eller hemma. 
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Ett utmärkande sätt att jobba på
Vanligtvis när man får den här typen av idéer så har man en ganska konkret bild i sitt huvud 
om hur produkten ser ut, eftersom den inte kan se ut på så många olika sett då den liknar 
något	annat	som	redan	finns.	Fjärilsstolen	liknar	en	fjäril,	och	en	fjäril	har	en	uttalad	form	
som alla som har sett en fjäril känner igen. Detta gör samtidigt att skissarbetet inte tar den 
stora plats som det normalt gör vid att jobba sig fram till goda idéer och förslag, och 
processen blir kortare och skiljer sig på så sätt från en normal process som man går igenom 
från idé till färdig produkt. Istället för att ägna mycket tid åt att skissa och därigenom 
komma fram till en god idé, får man istället en idé genom att se att någonting kan användas 
som någonting annat. Vissa kallar detta för ”inspirationens ögonblick” eller 
”aha-upplevelsen”. Vi får en signal från det undermedvetna och som är av central betydelse 
för det kreativa beteendet. Den förmedlar inte enbart den sakliga upplysningen om att 
denna formen kan även användas till något annat i ett annat sammanhang, utan förmedlar 
också en mycket stark positiv känsloupplevelse, en reaktion som sedan länge är konstaterad 
och beskriven.

Denna signal, eller aha-upplevelsen som vi också kallar den, var också början på många av 
dem	idéer	som	jag	hade	i	dem	olika	projekten.	Genom	att	titta	på	redan	befintliga	saker	så	
lärde jag mig att hitta och se saker som jag kanske innan starten av mitt arbete inte annars 
hade sett. Resultatet av mina tre projekt kan jag nu efteråt konstatera har en hög 
igenkänningsfaktor och är ganska tydliga ifråga om vad de har tagit avstamp ifrån. Efter 
mitt letande efter inspiration och idéer har jag fått större insikt om hur viktigt det är att hela 
tiden samla in information. Information av olika slag lagrar vi hela tiden i vår hjärna, och 
som gör att vi sedan kan känna igen saker från tidigare upplevelser och kontakter med olika 
ting. Dessa olika ting kan ge värdefulla tankar och idéer till oss som jobbar med 
formgivning, och ofta har vi också tränat upp en vaksamhet för en sådan idéuppfångning. 
Den som har tränat upp sin förmåga att tolka och se andra saker i vardagliga ting har också 
större chanser att komma på goda idéer med hög igenkänning.
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Hur den påverkar oss
Samtidigt begrundar jag och har en teori om att man har ganska mycket vunnet om man 
från början utgår ifrån och skissar på en produkt som har en igenkänningsfaktor som redan 
har en stämpel av att vara omtyckt eller uppskattad hos många. Exempelvis ses fjärilen som 
ett	ganska	vackert	djur	av	många,	och	det	finns	en	större	mängd	människor	som	inte	bara	
nöjer sig med att titta på fjärilarna i naturen om sommaren och kanske försöka locka dem 
till	sin	trädgård	med	olika	knep,	utan	det	finns	även	de	som	ägnar	fjärilen	ett	väldigt	stort	
intresse genom att låta dem torka med vingarna i utsträckt läge för att sedan placera dem 
med nålar i särskilda lådor. Denna typen av människor skulle jag absolut kunna se som 
ägare av en fjärilsstol tex, och ju större sådan här grupp man kan hitta och rikta sig till, 
ju mer gynnad av framgång skulle produkten kunna bli. 
Ett annat bra exempel är husklädhängaren. Nästan alla av oss har ett hem att bo i och ser 
ett	hus	som	något	fint	och	tryggt.	Känslan	av	att	känna	sig	hemma	och	ha	sin	egen	zon	är	
en känsla många förknippar med något positivt. Eftersom många har enbart positiva tankar 
kring huset som symbol blir också en produkt som andas igenkänning från huset därför 
stark. 

Genom att trycka på viktiga punkter som falurödfärgen och materialet trä, gör man det extra 
tydligt i fråga om var igenkännandet ligger. Detta gör att objektet också blir mer lättläst och 
attraktivt då man slipper fundera kring hur tankarna bakom produkten har sett ut. Detta tror 
jag är anledningen till att denna sortens design påverkar många på ett positivt sätt, då man 
lätt får en kontakt med föremålet och känner att man förstår sig på det, där liknelser kan 
dras	till	t.ex.	en	lättläst	bok	eller	en	enkel	film.	Svåra	filmer	som	vi	inte	förstår	oss	på	tittar	
vi inte klart på, likaså gäller det produkter som man är väldigt svårlästa. Kontentan av detta 
är att tydliga och enkla produkter som har en hög igenkänningsfaktor blir väldigt 
tilldragande eftersom vi förstår oss på dem.
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3.2 Avslutande diskussion
Att vara designer och formgivare innebär att man ofta har en förmåga att se saker som inte 
många andra kan se, och har lätt för att tänka på ett mer kreativt sätt som blir väldigt viktigt 
då en stor del går ut på att idégenerera och använda sin fantasi på olika sätt. Därför är också 
min förhoppning att resultatet av mitt arbete skall kunna inspirera andra och att man kan 
lära sig att använda detta sättet att tänka på i praktiken, alltså att utveckla sitt tankesätt och 
hitta och upptäcka saker i vardagen som man kanske inte annars hade gjort. Lyckas man 
med detta tror jag att man har en fördel gentemot sina konkurrenter då man har lätt för att 
komma fram med idéer som vi vet att en väldigt stor grupp av människor tycker väldigt 
mycket om och uppskattar. Att ha en utvecklad förmåga att se saker på detta sätt och att 
tro på sig själv och följa sin magkänsla blir väldigt viktigt i en bransch där konkurrensen 
är	stentuff.	Det	finns	många	yrken	där	regler	och	statistik	skapar	ett	ramverk	för	hur	man	
ska agera och jobba, där ändå intuitionen blir det viktigaste verktyget för problemlösning. 
Personen bakom titeln blir viktigare än kunskaperna denne har med sig från sin utbildning. 
Att vara just designer innebär att man går igenom en intuitiv arbetsprocess som jag också 
vill beskriva som väldigt kreativ och utforskande på många sätt. Hur man jobbar ser olika 
ut från person till person, och skiljer sig också beroende på hur man är och fungerar, hur 
ens uppväxt ser ut osv. Det är alltså många faktorer som spelar in när vi pratar om hur olika 
lätt/svårt det kan vara att se och upptäcka saker som i ett senare skede kan bli en ny produkt 
som har en design med hög igenkänningsfaktor.

Genom att jag försöker ge en ökad förståelse för denna sortens design och varför vi 
uppskattar den så mycket, hoppas jag alltså att många designers och formgivare av olika 
slag skall kunna ha användning av innehållet i mitt arbete. Genom att lyfta upp olika
bildexempel genom tiderna och gå in på det mer psykologiska planet om hur vi tänker, 
försöker jag göra det tydligt i fråga om hur vi fungerar när vi kommer fram till den här 
sortens idéer, något jag personligen har lärt mig mycket av och kommer kunna ha 
användning av i framtiden. Olika exempel på detta kan vara ren idégenerering, men också 
det faktum att jag nu har samlat på mig material som kan användas i olika sammanhang så 
som föreläsningar, pecha kucha osv, där jag kan dela med mig av den kunskap jag nu 
besitter och därmed bidra till en ökad förståelse för detta fenomen.



Något annat som jag givetvis tar med mig vidare är mina olika produkter som jag under 
arbetets gång tog fram. Dessa ser jag inte på något sätt som färdiga möbler, utan snarare 
som prototyper som man kan diskutera kring och hitta saker som behöver ta ett steg till och 
utvecklas i en riktning som gör produkten blir starkare. Tiden har ofta varit knapp och man 
kan fundera kring hur resultatet av de olika projekten hade sett ut om tidsramen hade varit 
mer rymlig. Tidspressen gjorde att tiden ofta blev knapp, vilket gjorde att jag var tvungen 
att prioritera och göra olika val, vilket givetvis gjorde att fokus på vissa delar av projekten 
inte	fick	den	volym	som	de	annars	hade	fått.	I	grammofonlampan	tog	jag	exempelvis	en	
befintlig	lampskärm	och	målade	om	och	använde	mig	av	den,	istället	för	att	rita	en	helt	ny.	
Detta gör att den tenderar att angränsa till en ready-made då jag använder mig av någonting 
annat istället för att ta fram det själv, men samtidigt är lampan tillräckligt egen och unik för 
att uppfattas som en helt ny produkt. Detta är exempel på val jag ställdes inför, val som inte 
alltid var lätta att ta men som var nödvändiga för att mitt arbete skulle kunna fortlöpa och 
följa den strama tidsram som jag satt upp.

Avslutningsvis så ser jag mitt arbete kunna vara en ren insprationskälla för verksamma 
designers och formgivare av olika slag, där man ges exempel i bilder och text hur 
produkter med hög igenkänningsfaktor kan se ut samt hur man kommer fram till dem 
idéer som ligger bakom produkterna. Och just därför påverkar detta materialet också i allra 
högsta grad alla de människor som dagligen stöter på design med hög igenkänningsfaktor i 
olika situationer och sammanhang, då det är vi designers som ritar möblerna och 
produkterna som de i ett senare skede skall använda. Att inspirera andra ser jag som en 
viktig del i mitt arbete och är också något jag har haft som mål, vilket har gjort att arbetet 
har fått den utformning som det har idag. Andra tillvägagångssätt och eventuella 
utökningar av arbetet skulle kunna vara att fokusera mer kring företagen ur ett mer 
ekonomiskt perspektiv, för att fördjupa sig i hur denna typen av design faktiskt säljer och 
främjer företag av olika slag. Det är en typ av riktning som arbetet hade kunnat utökas i, 
ett arbete som jag ser ligga bra i tiden då jag ser det som aktuellt på många sätt då behovet 
av denna sortens design för närvarande är ganska stort. Därför blir det också viktigt för oss 
designers att ha empati och en förmåga att anpassa oss till de människornas önskningar. 
Genom att ge en ökad förståelse kring detta fenomen hoppas jag kunna bidra till inte bara 
fler	diskussioner	och	samtal	kring	ämnet,	utan	även	fler	idéer	och	därav	fler	produkter	som	
berättar en historia som vi vill höra mer utav.
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