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Livet i en hållbar framtid



Sammanfattning

I mitt kandidatexamensarbete har jag valt att undersöka om jag med hjälp 
av design kan få besökarna på Konstfacks vårutställning att reflektera kring 
en hållbar framtid. 

Genom research och möten med miljövetare och designers från bland annat 
Stockholm Resilience Center och Green Leap på KTH, har jag kommit fram 
till den kontext jag jobbat utifrån i projektet. 

Kontexten är Stockholm år 2040. Det är en framtid där vi valt att göra 
omfattande samhällsförändringar för att möta behoven som uppkommit i 
och med de klimatförändringar vi orsakat.  Vi försöker också leva på ett sätt 
som gör så lite avtryck på miljön som möjligt, detta med ett mål att återgå 
till statusen som en givande del i kretsloppet med naturen. 

Jag har vidare valt att formge en toalett för att kommunicera den kontext 
jag valt. Mitt syfte är att genom formen på toaletten och systemet den är en 
del av, spegla detta framtida samhälle.

Jag tror på att framtidsvisionsskapande genom bland annat design kan vara 
en viktig del i processen för att ta oss mot en mer hållbar framtid. Genom 
visionerna kan vi hitta gemensamma vägar och idéer. 
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Exempel på hur avsändare av klimatbudskap kan falla i fällan, enligt Espen Stoknes.

- Hur kan jag genom design få besökarna på 
Konstfacks vårutställning att tänka kring en 
hållbar framtid?
- Vad kan jag som blivande designer  bidra 
med i övergången till ett mer hållbart 
samhälle?

I och med de klimatförändringar som sker 
runt om kring oss idag har hållbarhet varit 
en ständigt aktuell fråga på Konstfack 
under min utbildning där. Som blivande 
industridesigners har vi ett ansvar att 
ta frågan i  beaktande  när   vi  formger  
framtiden. I och med den miljöpåverkan 
den klassiska produktionen av många 
produkter har, försöker skolan och 
yrkesverksamma hitta nya vägar att gå. 
Samtidigt söker forskare och engagerade 
inom miljörörelsen efter nya sätt att få 
människor att övergå till en mer hållbar 
livsstil. Norrmannen Per Espen Stoknes,  
psykolog, ekonom och författare till boken 
”What we think about when we try not 
to think about Global Warming”, pratar i 
radioprogrammet Klotet i P1 (2016) om 
sin teori kring människors inställning 
till klimatfrågan. Espen Stoknes menar 
att genom att applicera ,enligt honom, 
klassiska psykologiska försvarsbeteenden 
på relationen människor har till 
klimatfrågan kan man förstå deras 
reaktioner bättre. Han kallar sin teori de 

fem D:na, som står för: 1. Distance (distans), 
2. Doom (undergång), 3. Dissonance 
(oenighet) 4. Denial (förnekelse) 5. iDentity 
(identitet). Han menar på att allt för många 
avsändare har fallit i dessa fällor. Bilder 
av isbjörnar och isberg gör att människor 
lätt distanserar sig, då det är svårare att 
relatera till platser ju längre bort de är. Ett 
bättre alternativ skulle alltså vara att visa 
på exempel och platser där mottagaren blir 
mer direkt påverkad. Genom att komma 
med allt för stor mängd negativa siffror 
och information är det lätt att människor 
känner undergångskänslor och på så sätt 
”ger upp” och skyddar sig själva genom 
förnekelse. Med oenighet och identitet 
menar Espen Stoknes att om människor 
känner att bilden av ett hållbart liv inte 
passar ihop med de liv de själva har eller 
vill ha blir de automatiskt negativt inställda 
till den förändringen. Istället menar Espen 
Stoknes att : ”Människor måste vilja leva i 
ett miljövänligt samhälle för att de ser det 
som bättre, inte för att de blir skrämda eller 
tvingade till det.”  

Inspirerande, positiva framtidsvisioner 
är ett sätt att nå människor utan att falla 
i dessa fällor, detta är ett av de områden 
där jag menar att design kan spela en stor 
roll. Genom att skapa positiva visioner kan 
designers på så sätt ge åskådaren något att 
ta ställning till och bygga vidare på.

Frågeställning & Inledning

Bilden föreställande: Time magazine med 

ett foto av en isbjörn på ett isflak och 

rubriken: ”Be worried. Be very worried.  

är borttagen p.g.a upphovsrättsliga skäl.
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Att arbeta med koncept som har sin grund 
i  en alternativ verklighet eller framtid är 
vanligt förekommande inom bland annat 
spekulativ deisgn. I boken ”Speculative 
Everything”(2013) beskriver författarna 
Anthony Dunne och Fiona Raby spekulativ 
design och menar att vi kan använda 
design inte bara för att  skapa produkter 
utan även idéer, att design kan användas 
för att spekulera kring framtiden. Snarare 
än att jaga framtida trender kan man visa 
på ”tänk om”- scenarion, genom att visa 
ett sådant scenario kan man få åskådaren 
att ta ställning och fundera på vilken 
framtid de själva vill ha. Dunne och Rabys 
resultat brukar ofta vara  designobjekt 
som kan uppfattas som ifrågasättande och 
lite absurda. Tillexempel har de designat 
”Huggable Atomic Mushroom” som är 
tänkt att användas som ett gosedjur och 
hjälpmedel för människor som lider av en 
ologisk skräck för atombomber.

 I mitt fall har jag arbetat utifrån en 
påhittad hållbar framtid och försökt visa på 
ett positivt alternativ som åskådaren kan 
relatera till och kanske till och med kunna  
tänka sig att använda. Under min process 
har jag kallat det jag gör för spekulativ 
design, för mig har det betytt att jag arbetar 
med en påhittad framtida kontext och att 
mitt mål med projektet är att få människor 
att reflektera, snarare än en produkt som 
ska ut på den kommersiella marknaden 
idag. 
 
Cameron Tonkenwise, ansvarig för 
designstudierna vid Carnegie Mellon 
University menar på att begrepp som 

”Huggable Atomic Mushroom” av Dunne & Raby, (2004-05)

Spekulativ design inte bör användas. Att 
använda etiketter som ”spekulativ” bygger 
enligt Tonkenwise på att den ”vanliga 
designen” i så fall inte skulle vara spekulativ 
och framåtblickande. Tonkenwise menar 
vidare att all bra design bör ha dessa 
egenskaper och genom att använda sig 
av nya etiketter  så som ”spekulativ” så 
kommer man sluta ställa krav på den 
design som inte bär på etiketen.  Jag  håller 
delvis med om att man genom att använda 
sig av olika etiketter kan bygga vidare 
på de klyftor mellan designutövningar 
som redan finns och på så sätt tillåta den 
kommersiella designen att ta mindre 
ansvar. Men å andra sidan uppkommer 
antagligen behovet av att använda dessa 
etiketter ur att designers vill trycka extra 
mycket på specifika egenskaper inom 
deras skapande. Tillexempel ser jag att det 
är skillnad mellan att designa en produkt 
för marknaden och världen som den ser ut 
idag och att designa något med en framtida 
eller parallell värld som kontext. Skillnaden 
kan tillexempel vara förändrade sociala 
strukturer i samhället, förändrad tillgång 
till resurser och tillgång till nya material. 
Genom att kalla mitt projekt spekulativt 
kände jag en större frihet under processen, 
jag har dock valt att prata om projektet 
som ett designprojekt nu i efterhand. 

I boken ”Design-Driven Innovation” (2009) 
skriver Roberto Verganti om hur företag 
använder sig av ”cultural prototypes”. 
Dessa prototyper kan tillexempel vara 
en bok, utställning, konceptmodell på 
en mässa, presentation på en konferans 
eller en hemsida och kan användas för 

Bilden föreställande ett gossedjur i form 

av en atombomb är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.
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att framföra tillexempel företagets nya 
synsätt eller ett nytt ställningstagande. 
Prototyperna föregås ofta av en noga 
research och skall enligt Verganti också 
ses som en del av researchen då det 
inte  är den färdiga  produkten. Philips 
är ett företag som jobbat på detta sätt, 
tillexempel genomförde de år 1995 projekt 
”Vision of the future”. Genom detta projekt 
undersökte de hur deras produkter skulle 
kunna påverkas av kulturell förändring och 
teknologins utveckling till år 2005. Projektet 
resulterade i en permanent utställning i 
Eindhoven, en resande utställning ( utställd 
i flertalet länder världen över), en bok 
och ett inlägg på deras hemsida. Genom  
”cultural prototypes” kan företag göra 
inlägg i designdebatten, visa sig i framkant 
och få feedback från mottagaren. 

Jag har funderat mycket kring om inte 
aktiva inom hållbarhetsrörelsen skulle 
kunna hämta inspiration från den 
kommersiella marknaden. Genom att göra 
något som liknar en ”cultural prototype” i 
form av en toalett i kontexten ett hållbart 
samhälle kunde jag undersöka hur folk ser 
på den och om den skulle vara kulturellt 
gångbar idag. Skillnaden är att jag inte är 
ett företag som ville sälja in mitt synsätt 
utan snarare ville väcka tankar och 
inspirera privatpersoner som besökte 
vårutställningen på Konstfack.  
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För att få grepp om några slags 
gemensamma nämnare vi i vår kultur har 
i relation till framtiden har jag använt mig 
av Science Fiction-filmvärlden. Med hjälp 
av Rojin Pertow (filmrecensent och Sci-fi-
kunnig) har jag förstått att dessa filmer ofta 
visar på en av två följande teman:

1. Civilisationens fall:
Utspelar sig oftast i en inte alltför avlägsen 
framtid där mänskligheten bara gått ned sig 
mer i vad vi redan idag ser som hot mot vårt 
välbefinnande. Det vill säga miljöförstöring, 
exploatering och till viss del kapitalism och 
globalisering. Detta visualiseras ofta med 
mörka  och förfallna stadsmiljöer. Exempel 
på detta är filmen ”Blade Runner”.

2. En värld med oändliga resurser:
Utspelar sig ofta längre fram i tiden. Känslan 
är överlag mer klinisk, i denna framtid har 
vi övervunnit de tidigare nämnda hoten 
och mänskligheten är framgångsrik. Av 
någon anledning har vi obegränsat med 
energi och resurser . Vi reser ofta runt på 
långa färder i rymden. Vitt, grått och borstat 
stål är ofta förekommande, även blanka 
skärmar och svarta ramar. Exempel på 
detta är de moderna ”Star Trek”-filmerna.

Data- och samhällsforskaren Paul Dourish 
menar på att dessa visioner inte bara är 
visualiseringar av våra idéer om framtiden 

utan också i förlängningen påverkar hur 
vi bygger framtiden, då det blir en del av 
vår kollektiva idé om hur den ska se ut. 
Det Dourish säger är ännu ett bevis på att 
visioner är starka och skulle enligt mig 
kunna vara ett viktigt medel i miljörörelsen. 

Med min framtidstoalett ville jag relatera 
till den resurs- och energibrist vi lider av 
men samtid inte hamna i en visualisering 
av en dystopisk samhällskollaps.  

Från film
en ”Blade Runner” (1982) 

Från film
en ”Star Trek, Into Darkness” (2013)

Framtidsvisioner i Sci-Fi

Bilden föreställande en scen ur filmen 

”Blade Runner” är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.

Bilden föreställande en scen ur filmen 

”Star Trek, Into Darkness” är borttagen 

p.g.a upphovsrättsliga skäl.
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Inledningsvis ville jag ta reda på vad folk 
i allmänhet har för bild av framtiden och 
hållbarhet. Jag skickade iväg enkäter till 
Sundbybergs folkhögskola, där människor 
från många olika kulturer studerar. Svaren 
jag fick var kortare än jag förväntat mig, de 
flesta hade svårt att beskriva sina  tankar om 
framtiden. De ämnen som främst lyftes var 
påverkade av den nutid vi lever i med krig 
och stora flyktingströmmar. Något jag inte 
heller förväntat mig var de genomgående 
positiva orden om  hållbarhet. Det fick mig 
att fundera kring allas vår syn på hållbarhet. 
Tidigare hade jag uppfattningen att 
människor i allmänhet har en negativ eller 
neutral känsla gentemot hållbarhet men 
denna enkät visar på att de deltagande var 
genomgående positiva. Detta är något jag 
tog med mig i projektet. Kanske behövs 
inte konceptet hållbarhet säljas in i stort 
utan snarare konkreta förslag på hur en 
hållbar vardag skulle kunna se ut.

Jag besökte även förskolan Kåxis på 
Kocksgatan på Södermalm. Tillsammans 
med förskolepedagogen Ann Nyström 
pratade jag med fem stycken femåringar 
och bad dem rita teckningar föreställande 
hur framtiden skulle kunna se ut. Detta 
resulterade i flertalet teckningar på temat 
Elsa i ”Frost” (en film av Disney utkommen 
2013). Barnen menade på att de skulle 

bo i ett isslott och bli Elsa i framtiden. 
Det visade sig mycket svårare än jag trott 
att få dem att spekulera kring framtiden. 
Kanske skulle det även här underlättat 
med konkreta förslag vi hade kunnat utgå 
ifrån, eller så var de halt enkelt för unga 
för att tänka så långt fram i tiden. Något 
som däremot var tydligt var att barnen var 
starkt påverkade av populärkulturen precis 
som Paul Dourish menar att vi alla är (se 
föregående sida).

W
orkshop på förskolan Kåxis och teckningar av barnen.

Enkät utdelad på Sundbybergs folkhögskola.

Enkät & Workshop
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Framtid kontra dåtid

I den något mer positiva tidigare nämnda 
framtidsvisionen ”en värld med oändliga 
resurser” har jag uppmärksammat ett 
återkommande estetiskt tema. Precis som 
Pertow nämnde är miljöerna ofta Vita, 
grå, metalliska och sterila. Människan  
är ofta omgiven av  många futuristiska 
teknologiska lösningar. 
Jag har i mitt projekt utgått från min tes 

som går ut på att många av oss i Sverige 
har en idé om att teknologin symboliserar 
framtiden. I och med vår vilja att se vår 
historia ur ett linjärt perspektiv måste det 
finnas en början och ett slut. Vi kan kalla 
det punkt A och punkt B. Vi tänker oss även 
att det finns en framåtriktning som alltså 
betyder att vi tar oss från punkt A till B. 
Dessa punkter är kontraster, punkt A står 
för vår dåtid och  representeras av naturen 
och djuren, vårt ursprung. Punkt B är 
framtiden och representeras av maskinen 

och teknologin. 

Jag ser detta som grunden för vår syn på 
framtiden idag och även vårt beteende 
som kommer att leda till hur framtiden 
utformas. Jag tror att denna tanke måste 
förändras. Vi bör plocka upp delar från vår 
historia och våga närma oss djuren och 
naturen utan att se det som ett nederlag. 

Detta är något jag vill visa på i mitt projekt. 
Jag ville kommunicera denna idé genom 

att visa en toalett som uppmuntrar den 
fiktiva användaren till att åter bli en 
aktiv del i kretsloppet med naturen. Jag 
använder mig också av en estetik där jag 
vill kombinera dåtid och framtid. Detta för 
att visa på att bara för att vi närmar oss 
vårt ursprung, alltså djuren och naturen 
betyder det inte nödvändigtvis att vi går 
bakåt, vilket jag tänkt skulle kunna kopplas 
till något negativt. 

A. Dåtid B. Framtid

Nutid

Bilden föreställande en 

apa är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.

Bilden föreställande en 

robot är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.
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 För att ta reda på mer om hur ett hållbart 
samhälle skulle kunna se ut träffade jag 
Elina Eriksson forskare med hållbarhet och 
människa-maskin inriktning och Josefin 
Wangel professor i hållbar stadsutveckling, 
på Green Leap, KTH. Vi pratade om hur 
de arbetat med hållbara visioner och de 
visade mig bland annat utställningen 
”Sensing Energy” som jag skriver mer om 
på nästföljande sida. 

Jag träffade även Sara Borgström på 
Stockholm Resilience Center. Vi pratade om 
uttrycket ”resiliens” som de ofta använder, 
(planetens förmåga att återhämta sig). 
Stockholm Resilience Center menar på 
att ju längre vi går i vår exploatering av 
planeten desto sämre blir dess resiliens. 
Sara Borgström påpekade att vi både måste 
vara beredda på att förändring kommer 
att ske som följd av koldioxidutsläppen 
vi orsakar och att vi samtidigt måste 
motverka att skadan blir större än vad den 
redan är. 
Dessa möten bidrog till den framtidskontext 
jag valt att utgå ifrån och även själva 
formgivningen av toaletten. 

Samtal om miljö & design

Sara Borgström, Stockholm Resilience Center

Elina Eriksson, Green Leap, KTH

Josefin Wangel, Green Leap, KTH

Bilden föreställande Josefin 

Wangel är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.

Bilden föreställande Elina 

Eriksson är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.

Bilden föreställande Sara 

Borgström är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.
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Exempel på liknande projekt som gjorts 
och som inspirerat mig är:

Utställningen ”Sensing Energy” som 
gjordes av Green Leap på KTH (2015). 
I utställningen har de använt sig av en 
framtida kontext och utforskat olika sätt 
att synliggöra vår energianvändning. 
Exempel på projekt som visades var ett av 
arkitekten Camilla Andersson som heter 
”Biophilia 1 -Urban farming”. I projektet 
presenterar hon ett hus där de boende i 
byggnaden gemensamt odlar på fasaderna 
med hjälp av näring från avfallet i deras 
toaletter. Camilla Anderssons projekt var 
en av anledningarna till att jag valde just 
toalett som objekt att kommunicera mina 
idéer igenom. Genom att välja ett objekt vi 
vanligen har i vår hemmiljö och använder 
dagligen hoppades jag på att göra den 
hållbara framtiden mer relaterbar för 
åskådaren. 

Valet av toaletten som objekt gav mig 
också chansen att adressera frågor 
som: kretslopp, avfallshantering, 
vattenhantering, detta i kombination med 
vardagsliv. Dessa frågor finner jag är viktiga 
i ett hållbart samhälle. Min tanke med 
toaletten jag formgivit är att den skulle 
kunna vara en del av Camillas projekt 
eller något snarlikt. Alltså den tillhör ett 
flerbostadshus och det avfall som hamnar 

i toaletten används som gödning för odling 
på husets fasad. 

Space 10 i Köpenhamn är en plats där de 
i slutet av 2015 och början av 2016 haft 
designmöten och experimenterat i grupp på 
ett spekulativt sätt kring framtida design. 
De har även haft utställningar på temat. 
Projekten därifrån har också inspirerat 
mig mycket, speciellt deras lekfullhet. Ett 
exempel där ifrån är ”Tomorrow’s Meatball” 
av bland annat Kaave Pour och Bas van de 
Poel, som handlar om framtidens mat. 

”Tomorrow’s meatball”

”Biophilia 1- Urban farming” 

Inspiration

Bilden föreställande framtida köttbullar 

gjorda av växter, är borttagen p.g.a 

upphovsrättsliga skäl.
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För att ta reda på mer om hur en framtida 
toalett skulle kunna se ut kontaktade jag 
Jan Landqvist. Han är industridesigner och 
var en av de främsta att formge toaletter för 
Gustavsbergs porslinsfabrik under 60- och 
70-talet.

Under min research innan besöket då jag 
ville ta reda på mer om våra nuvarande 
toaletter var den felaktiga sittställningen 
ett återkommande ämne. Flera artiklar 
jag läste tog upp ämnet. Vi sitter fel för att 
få den ultimata lutningen på tarmen vid 
tömning. För att anstränga vår kropps inre 
mindre ska vi sitta på huk när vi tömmer 
den (se nästa sida). Jag hade därför i 
åtanke att göra en toalett som med sin 
form uppmuntrar till hukande. När jag 
nämnde detta för Landqvist visade det sig 
att han varit inne på samma spår redan 
under 1970-talet. Han var då involverad 
i ett projekt på Gustavsberg tillsammans 
med en läkare från Karolinska Institutet. De 
var båda helt införstådda med att hukandet 
skulle vara en fördel men valde att bortse 
från detta då de inte trodde att ett sådant 
sätt att sitta skulle accepteras socialt i 
vårt samhälle. En person som inspirerade 
till tankar om hukning då var Alexander 
Kira med sin bok The Bathroom (1976). På 
Porslinsmuseet i Gustavsberg hittade jag 
bilder ur boken.

Detta bidrog till att jag blev ännu mer 
driven till att ta mig an utmaningen som 
Landqvist inte tog sig an, att kombinera 
dåtid och framtid. I detta fall genom att låta 
hukandet representera en dåtid (sedd ur 
vår kulturs perspektiv) och kombinera detta 
med en futuristisk  design. Jag ville ha kvar 
vissa aspekter av vår nuvarande toalett 
för att inte få en allt för bakåtsträvande 
känsla, så som stöd underifrån och att hela 
konstruktionen kommer upp en bit från 
marken. 

Jan Landqvist menade också på att porslin 
fortfarande är det bästa materialet för 
toaletter. Han menar på att dess slittålighet 
och sanitära egenskaper gör det överlägset 
andra material.  Han påpekar också att det 
är ett rent material. Det enda problemet 
enligt honom skulle vara att det kräver 
energi för framställning och att det inte går 
att återvinna, det går dock att återanvända 
i tillexempel byggandet av vägar. Jag valde 
att inte lägga fokus på materialet i toaletten 
utan främst på formen. Om jag skulle vara 
tvungen att välja ett material idag ser 
det ut som att porslin är det mest tåliga 
och lätthanterliga alternativet men i och 
med att min toalett är tänkt att tillverkas i 
framtiden är min tanke också att det skulle 
kunna tillkomma nya material tills dess.

Jan Landqvist i sin ateljé i Gustavsberg.

Alexander Kiras undersökning av hukandet, Porslinsmuseet.

Möte i Gustavsberg
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Sittandes på en rätvinklig toalett
Sittandes på en huktoalett

Att sitta på huk

Att sitta på huk eller sitta så att vinkeln 
mellan kropp och ben är åtminstone cirka 
35° bidrar enligt forskaren Giulia Enders 
till att puborectalismuskeln runt tarmen 
slappnar av och tarmen frigörs. Detta leder 
till att  toalettbesöket går snabbare och är 
mindre ansträngande för kroppen. Vissa 
påstår även att huksittande kan förhindra 
mag- och tarmproblem i förlängningen. 
(Forskaren och författaren till boken 
Charmen med tarmen : allt om ett av 
kroppens mest underskattade organ, Giulia 
Enders i tidningen Daily Mail, 2015)
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Jag byggde en förenklad fullskalig modell 
av toaletten som jag dittills tänkt mig den. 
Den är gjord av spånskivor och frigolit med 
syftet att låta människor provsitta på den 
och känna hur det känns. Tanken med 
den slutgiltiga toaletten är inte att den 
skall vara ergonomiskt korrekt, däremot 
anser jag det viktigt att vinklar och skala 
uppfattas som realistiska för besökarna på 
vårutställningen, detta för att de lättare ska 
kunna tänka sig in i att använda den. 

Det jag kom fram till efter  att ha lyssnat 
på testpersonerna var att små ändringar 
kan göras, tillexempel ett litet stöd baktill 
för rumpan och en mindre brant vinkel på 
fotstöden. Något som alla hade problem 
med var att ta sig av och på toaletten, vilket 
jag senare löste med att sänka höjden på 
hela toaletten. Detta anser jag  också ledde  
till att toaletten blev mer det mellanting 
mellan de befintliga hålliknande 
huktoaletterna och våra svenska toaletter 
som jag ville att den skulle vara. 

Test av fullskalig modell
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För att komma fram till hur toaletten ska 
se ut formmässigt skulpterade jag fram 
mindre modeller i lera. När jag gjort mina 
första former har jag främst fokuserat på 
att jag vill plocka upp element ur naturen 
och att det ska se ut som en mottagare för 
vätska. Jag vill även med mitt formspråk 
bidra till att den fiktiva användaren 
upplever en statushöjning av det som 
hamnar i toaletten. Här har jag i första hand 
fokuserat på den del där urinen rinner ned, 
för att förtydliga separeringen i toaletten. 
(Bilderna fortsätter på nästa sida.)

Formsökning i lera



16Livet i en hållbar framtidFelicia Palmqvist Nordling 



17Livet i en hållbar framtidFelicia Palmqvist Nordling 



18Livet i en hållbar framtidFelicia Palmqvist Nordling 

Slutmodell, process

Slutmodellen är skulpterad för hand, 
först i frigolit och lera, sedan med ett skal 
av gipsbindor och gips.  När jag formade 
grunden i frigolit hade jag chansen att 
provsitta på modellen och känna hur 
den kändes, jag bad även andra att testa. 
Baserat på sitt-testerna kunde jag karva 
bort eller addera material tills toaletten 
kändes som jag önskade.  I och med att 
täckte modellen med ett lager av gips 
hade jag en möjlighet att arbeta mer 
detaljerat och i slutändan ge toaletten ett 
mer färdigt uttryck, detta för att jag antog 
att besökarna på vårutställningen skulle 
ha lättare för att relatera till en mer färdig 
ytfinish.
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Vi befinner oss i Stockholm år 2040 och har 
börjat anpassa oss till de klimatföränd-
ringar vi orsakat. Insikten att vi globalt har 
en begränsad mängd energi och resurser 
ligger till grund för vårt nya levnadssätt, 
tanken på att allt ska vara så tillgängligt 
som möjligt är inte längre prioriterad. Vi 
har gemensamt kommit fram till inom vilka 
områden vår limiterade mängd energi och 
resurser gör mest nytta, detta ledde bland 
annat till att flertalet analoga lösningar 
återinförts. Många nya spännande innova-
tioner har uppkommit i och med den senas-
te tidens resursbegränsningar. Biomimik 
och bioteknik där man inspireras av och 
använder sig av naturens egna egenskaper 
har expanderat under de senaste decen-
nierna. Konsten och kulturen har påverkats 
starkt av att vi åter insett att vi är en del av 
ett kretslopp med naturen, som en del av 
detta har florala ornament fått ett uppsving 
i våra hem och stadsmiljöer. Våra bostäder 
delar vi till större del med andra, tillexem-
pel ersätts vardagsrum med gemensamma 
sällskapsrum i många nybyggda hus. Stora 
egenägda ytor ses som ineffektiva och 
onödiga både ekonomiskt samt resurs- och 
energimässigt. Självförsörjande mindre 
samhällen och stadsdelar hör inte till 
ovanligheterna, en stor del av vår odling av 
mat och energiutvinning sker lokalt. Att leva 
självförsörjande och i samklang med natu-
ren är nödvändigt och ger också en större

förståelse för vår roll i kretsloppet, bland 
annat har det bidragit till att avfallen och 
giftutsläppen från de enskilda hushållen 
minskat avsevärt. 

Detta är den kontext jag tänkt mig att min 
toalett befinner sig i. 

Min toalett är en modern huktoalett med 
separering av urin och fekalier för att 
underlätta användningen av avfallet  i 
odling. Urinen kan användas direkt som 
gödning, det är mycket näringsrikt och 
smittor sprids mycket sällan via detta. 
Avföringen däremot måste gå igenom en 
förmultningsprocess, denna sker under 
toalet 
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Min valda framtidskontext
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Min toalett är en modern huktoalett med 
separering av urin och fekalier för att un-
derlätta användningen av avfallet  i odling. 
Urinen kan användas direkt som gödning, 
det är mycket näringsrikt och smittor 
sprids mycket sällan via detta. Avföringen 
däremot måste gå igenom en förmult-
ningsprocess, denna sker i husets källare.

Systemet är inte det jag i slutändan valt 
att lägga störst fokus på, men jag ansåg 
att det var intressant för konceptet att jag 
hade en någorlunda idé om hur det skulle 
kunna fungera för att lättare kunna kom-
municera konceptet på utställningen.  

Tanken är att den fiktiva användaren lägger 
i ett torrt strö i toalettens bakre del, som är 
till för fekalierna. Efter användning  spolar 
användaren, vatten sköljer urinkoppen 
och ett vakuum drar ned fekalierna. 
Nere i källaren finns två enheter som 
var för sig förvarar och i fekaliernas fall 
processar avfallet. Genom rötning kan 
energi utvinnas ur metangasen i fekalierna 
som blir en tillräckligt stor mängd för att 
driva vakuumsystemet (det var viktigt 
för mig att systemet skulle vara ett 
energimässigt självförsörjande kretslopp 
ur miljösynpunkt). Efter att ha processats 
i tanken kan sedan fekalierna användas 

i odling på husets fasad eller gård. Min 
tanke är att eventuellt överblivet avfall 
kan hämtas av Stockholms Stad för att 
användas där det behövs. 

Jag kontaktade Anders Markstedt på 
företaget Jets som är tillverkare av 
vakuumsystem och vakuumtoaletter 
angående mitt system med strö istället 
för vatten. Markstedt menade på att det i 
teorin lät genomförbart. Fredrik Lundberg 
på företaget Seriq som arbetar med biogas 
menar på att det ur mänskliga fekalier 
kan utvinnas ca 20-30 kWh/person/år och 
för att driva en vakuumtoalett krävs det  
enligt Avloppsguidens folder ”Att installera 
vakuumtoalett” endast ca 5-6 kWh/person/
år, på så sätt skulle systemet till och med i 
drift gå med energimässig vinst. 

Toaletten & Systemet
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Toaletten i relation till användaren, på bilderna  visas en tidigare modell av toaletten. 
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Slutmodellen, resultat

Känslan jag ville att man skulle ha när 
man sitter på toaletten är en hukande 
men ändå bekväm känsla. Jag ville att 
den fiktiva användarens kropp skul-
le balansera mellan ett aktivt och ett 
passivt sittande. Jag valde att förkorta 
fotstödets längd för att låta användaren 
endast stödja hälen på stödet, detta för 
att fotstödet skulle bli en tydligare  del av 
huvudformen. I och med att besökarna på 
Konstfacks vårutställning inte fick chan-
sen att provsitta toaletten försökte jag 
kommunicera detta tydligt med formen. 

 Inuti toaletten har jag arbetat fram en 
förenklad form inspirerad av formen på 
sida 17, tanken är att den tydligt ska sig-
nalera vart urinen ska och på så sätt även 
vart fekalierna ska. Jag hämtade inspira-
tion från blad i naturen och undersökte 
med hjälp av vatten rörelsen i veck och 
linjer. Toalettens vinklar och form upptill 
och framifrån är tänkta att kommunicera 
vart den möter kroppen och vart tyngd-
punkterna från den fiktiva användarens 
kropp kommer att hamna, tillexempel 
längst fram på ovansidan skulle lårens 
tyngd vila och vid de två punkterna baktill 
vilar då sittbenen. På framsidan syns två 
konkava ytor på varsin sida om en kon-
vex, dessa två ytor är till för vaderna. I sin 
helhet ville jag att formen skulle kommu-
nicera huksittande (Se fler bilder på nästa 
sida).
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Reflektion 

Genom det här projektet har jag haft 
tid att undersöka och utforska delar av 
designvärlden jag inte tidigare var bekant 
med. Jag har funderat mycket och pratat 
med många intressanta människor både 
inom miljö- och designrörelsen. Mitt 
resultat ”Framtidstoalett” var ett sätt att 
undersöka hur man som designer kan visa 
på en hållbar framtid. På utställningen 
pratade jag med flera besökare som tyckte 
att det var en spännande idé. Att använda 
sig av ett vardagsobjekt som de flesta på 
utställningen kan relatera till upplever jag 
som lyckat, dock var det många som ville 
prova att sitta på den, vilket de tyvärr inte 
fick. Hade jag tagit projektet vidare nu så 
hade jag nog försökt konstruera en modell 
besökarna kunde provsitta. Jag tror också 
att det skulle kunnat bli en ännu bättre 
upplevelse för åskådaren om jag haft tid 
att formge flera delar av kretsloppet, så 
som odlingsredskap eller något för köket 
och kanske tagit ut svängarna lite mer för 
att få en tydligare framtidskänsla.

I genom hela det här projektet har jag 
fokuserat på vårutställningen som 
slutgiltigt mål och sett mitt resultat som ett 
spekulativt koncept. Men i och med att jag 
ville visa på att framtiden inte behöver bestå 
av massa nya  högteknologiska lösningar 
utan att den kanske snarare handlar om 
en förändring i våra sociala strukturer och 

användning av redan fungerande system, 
slutade det med ett förslag som skulle 
kunna vara tekniskt möjligt idag. På grund 
av detta skulle jag kunna ta projektet vidare 
genom att kontakta en toalett-tillverkare 
eller kanske en byggherre och presentera 
mitt koncept för att sedan arbeta fram en 
liknande lösning för just deras kontext. 

För mig känns projektet bara som en början 
på något jag vill gräva djupare i. Just avlopp 
och toaletter kanske inte kommer att vara 
mitt huvudämne men jag tror verkligen 
att design kan ha en betydande roll i 
övergången till ett mer hållbart samhälle. 
Detta både genom faktiska produkter och 
genom att skapa visioner. 
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