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Abstract

I en tid där möjligheten till att ständigt vara aktiv och där acceleration 
är lättare än motsatsen har jag valt att jobba med konceptet paus, tiden 
mellan aktiviteter, den stund då det inte handlar om att prestera eller att 
avancera. En övergripande fråga jag ställt är vad det är vi behöver paus 
ifrån och vad gör vi när vi tar paus. Jag har valt att jobba med kontoret 
som rumslig kontext, denna högborg för effektivitet och aktivitet. Jag har 
i mitt projekt skapat objekt som syftar till att främja närvaro och fokus på 
nuet. Jag vill med mitt projekt belysa vikten av att vara ledig och att vara 
närvarande vid ledighet. Jag har utforskat ämnet genom intervjuer och 
research inom psykologi och meditation.
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1 Syfte och frågeställning

Hur påverkas vi människor av tempot vi 
lever i och det informationsflöde som vi 
ständigt utsätts för? I mitt examenspro-
jekt undersöker jag hur vi tar paus på en 
arbetsplats. Vad är det vi behöver ta paus 
ifrån och vad är det vi gör när vi tar paus? 
Genom min research har jag hittat olika 
områden i själva konceptet paus som jag 
har valt att undersöka närmare. En viktig 
sak är att känna närvaro när man är ledig, 
att faktiskt vara ledig när man är ledig och 
att inte tänka på kommande utmaningar. 
Går det att sänka tempot och ifrågasätta 
vår syn på att hinna mer och vara flitiga, 
vad är det vi vill hinna med? Hur avskär-
mar man sig från omgivningen och hur 
skapar jag rumslighet som kontrasterar 
mot dem aktiviteter som man har ägnat 
sig åt innan pausen? Hjärnan är en mus-
kel som också blir uttröttad. Syftet med 
mitt examensarbete alltså är att skapa en 
miljö som på något sätt ger hjärnan en 
återhämtning. Men att öva på att känna 
närvaro är ett beslut som måste komma 
inifrån, alltså ingenting jag som formgi-
vare kan tvinga på någon. Däremot kan 
jag genom objekt ge verktyg som upp-
muntrar eller ger möjligheten till närvaro. 
I mitt projekt har jag formgett två objekt 
som på olika sett syftar till att skapa paus 
och avskärmning. Min förhoppning är att 
objekten ska förknippas med de värden 
jag väljer att ladda platsen med.
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2 Inledning

Det finns givetvis en rad möjliga ingångar 
och orsaker till att jag valt att arbeta med 
konceptet paus. Det går att närma sig 
frågan utifrån en rad olika perspektiv. Jag 
har intervjuat psykologer och andra ex-
perter men även läst en del litteratur. Här 
kommer jag sammanfatta några källor. 
Låt mig börja med ett citat som skrevs för 
nästan 2000 år sedan.            

[...] Människor är evigt sysselsatta med 
planer att förbättra sina liv. Men detta 
siktande på framtiden betyder en stor 
livsförlust, det flyttar fram varje dag och 
rycker bort det närvarande medan det 
ger löftet för ett ovisst kommande. Det 
största hindret för ett verkligt liv är den 
förväntan som beror av morgondag-
en, men förlorar den dag som är. Så du 
ordnar och ombesörjer vad som ligger i 
ett ovisst ödes hand, men vad du har i din 
egen hand det låter du fara. Så deras liv 
är ytterst kort som jämnt äro i sysselsätt-
ning.

Seneca om livets korthet, ca 50 e.kr. 1

Frågan om planera, försöka förbättra och 
vara närvarande och likande livsfrågor 
är eviga frågor många människors liv. 
Inte minst i vårt moderna västerländska 
samhälle. Här är stress, sysselsättning, 
effektivitet etc. en västenlig del. Med stora 
konsekvenser. Enligt Försäkringskassan2 
så är stress den vanligaste anledningen 
1 Wickström, Owe. 2001. Långsamhetens lov. 3. uppl. Köping: Natur och 
Kultur.
2 Retrieved 1 May 2017, from https://www.forsakringskassan.se/
press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fY69DoJAEISfxnoPQoiWUBA-
1qC1sc7nIhhx3Lj7Eh9fNNZWM_NlMhlAaADZrb536kd2ccst5nafm-
ktZJoW55VlmTofqmpR1nVbHBM6A_wvbgh_mGQvA-8hKL4Xma1iFd-
mZaSOQnD-o6io474p0R_SC7Oo7bHVGy4yIuEFv1MVoZnkHC4lf23M-
MUsH0DzGSf3A!!/
 

till sjukskrivning.  I det här projektet 
är mitt centrala syfte att  ifrågasätta 
det höga tempot och det omfångsrika 
informationsflödet i vår samtid, både på 
jobbet och i hemmet. Hur drar vi gränser 
mellan arbetstid och ledighet? Hur tar vi 
paus och vad är det vi pausar ifrån, vad 
är det vi behöver pausa ifrån? Genom 
research, som till stor del har består av 
intervjuer med psykologer och experter 
som på olika sätt arbetar på olika ar-
betsplatser, har jag plockat ut aspekter 
kring stress och behovet av paus, vilka 
jag sedan utgått ifrån. Jag vill ge förut-
sättningar för närvaro i den pausmiljö jag 
formger. I en tid av planerande och press 
på att ständigt vara effektiv och hinna 
mer ser jag mitt projekt som särskilt 
relevant. Jag vill belysa vikten av att vara 
nöjd med det man har och inte alltid ta in 
ny information, utan snarare jobba med 
de tankar man har. Tysta zoner - där vi 
inte har möjlighet till intryck - har blivit 
allt färre. Och när har vi egentligen tid att 
tänka klart en tanke? 

Nåbarhetsfällan, är något som Owe 
Wickstöm skriver om i sin bok ”Långsam-
hetens lov.” 3Där beskriver han hur jakten 
på att alltid hinna mer och pressen på att 
ständigt vara nåbar påverkar hur vi ser 
på nuet. Andra intressanta exempel som 
Owe Wickström tar upp i sin bok är att 
ord som ”eftertänksam” och ”begrundan-
de” tenderar att ersatts med ”velig” och 
”långsam.”  I mitt projekt har jag försökt 
att angripa ämnet från olika håll. Jag har 
dels pratat med psykologer och läst om 
psykologiska aspekter som är viktiga att 
tänka på när det kommer till återhämt-
ning. Jag har även läst om meditation 

3 Wickström, Owe. 2001. Långsamhetens lov. 3 uppl. Köping: Natur och 
kultur. sida 23,25,40  
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3 Designprocess: Research 
och intervjuer

3:1 Research 

Tich Nhat Hahn är en zenbuddistisk munk 
och författare. Han är förgrundsfigur till 
Actterapin, en terapiform som handlar 
mycket om mindfullness. Han pratar om 
vikten av att vara närvarande i stunden 
och att nuet har mycket att erbjuda bara 
man väljer att se det. Tich nhat Hahn är 
en referens som jag har haft med mig 
genom hela projektet och genom hans 
koppling till Actterapin och psykologi 
så har jag samlat information både från 
meditation och psykologin. Tich Nhat 
Hahns sätt att se på världen kan i vissa 
fall uppfattas som extremt när man läser 
hans böcker, men han har varit en stark 
inspirations källa i mitt projekt och sättet 
som han talar om hur vi tänker och hur vi 
styr våra upplevelser genom hur vi tänker 
har jag haft stor nytta av. 

[…] Aimlessness  

In the west, we are very goal oriented. We 
know where we want to go, and we are 
very directed in getting there. This may 
be useful, but often we forget to enjoy 
ourselves along the route. There is a word 
in Buddhism that means “wishlessness” 
or “aimlessness” the idea is that you do 
not put something in front of you and 
run after it, because everything is already 
here, in yourself. While we practice wal

king meditation, we do not try to arrive 
anywhere. We only make peaceful, happy 
steps. If we keep thinking of the future, of 
what we want to realize, we will lose our 
steps. The same is true with sitting medi-
tation. We sit just to enjoy our sitting; we 
do not sit in order to attain any goal. This 
is quite important.1 

Christine Mellner är psykolog som forskar 
inom fenomenet gränslöst arbete2. Hon 
pratar bland annat om hur modern teknik 
bidrar till denna gränslöshet. Hon menar 
att modern teknik på många sätt sud-
dar ut gränser mellan arbete och fritid, 
mellan högpresterande arbetstid och 
avkopplande stunder utan arbete. Detta 
gränslösa arbete ger, enligt Mellner, frihet 
och flexibilitet, men det bidrar också till 
att vi kan jobba när och var som helst. 
Detta menar Mellner är en tveeggad flex-
ibilitet som suddar ut gränserna mellan 
ledig tid och tid där vi arbetar. Jag kom-
mer att återkomma till Mellners forskning 
i min research.   

1Nhat Hahn, Tich. (1987). Being peace. sida  55

2Rozental, A. (2017). Gränslöst arbete – intervju med forskaren Christin 

Mellner om effekterna av ett alltmer flexibelt och gränsöverskridande

arbetsklimat. Psykologifabriken. Retrieved 2 May 2017, from http://www.
psykologifabriken.se/granslost-arbete-intervju-med-forskaren-chris-
tin-mellner-om-effekterna-av-ett-alltmer-flexibelt-och-gransoverskrid

de-arbetsklimat/  
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3:2 Intervjuer med psykologer

3:2:1 Lennart Högman, Psykolog

Den första personen som jag träffade i 
mitt researcharbete var Lennart Hög-
man, han är psykolog och forskar inom 
perception och psykofysik. Perception är 
den äldsta delen inom psykologi och det 
handlar om människors upplevelser, hur 
vi upplever omvärlden, allt från enkla sin-
nesförnimmelser till att känna fascination 
inför olika saker. Det spelar också roll vil-
ken förväntning man har på en situation 
man kan till exempel välja att fokusera på 
att om det blåser när man ser ut genom 
fönstret, då kommer hjärnan aktivera 
de systemen som känner igen rörelse på 
bekostnad av andra intryck, till exempel 
färger. Om man tittar ut genom fönstret 
med ett annat syfte så kommer man se 
andra saker. Vi ser det vi vill se. Det är allt-
så komplexa processer som ligger bakom 
alla sinnesintryck och i själva tolkningen 
av intrycken. Och det är där psykofysiken 
kommer in. Psykofysik handlar mer om 
att mäta olika fysiska intryck och hur de 
sedan omsätts till intryck.  

En intressant aspekt som diskuterades 
under intervjun med psykolog Lennart 
Högman var begreppet ”ego depletion”. 
Helt kort innebär detta begrepp att jaget 
blir utmattat, vilket sker när hjärnan inte 
får tillräcklig tid att återhämta sig efter 
kognitiv verksamhet. Jaget kan bli särskilt 
utmattat när vi behöver ta intellektu

ella beslut eller väga olika aspekter mot 
varandra. Jag tror därför att det finns en 
koppling mellan att vi i vår tid har möjlig-
heten att ständigt vara anträffbara, och 
med den vetskapen uppstår en onödig 
stress även när vi inte arbetar.1

En annan sak som Högman nämnde 
under intervjun var något som han kall-
lade för betingad plats. Han menade att 
eftersom vi vanligen upplever vår verk-
lighet genom de intryck vi tar in men att 
intrycken påverkas av tidigare erfarenhet-
er. Detta innebär att det som vi upplever 
på olika platser präglar hur vi kommer att 
uppleva platser även i framtiden. Alltså 
det vi upplever på en plats påverkar och 
formar hur vi uppfattar platsen därefter. 

1 Högman, Lennart; Psykolog vid Stockholms univeristet. 2017.Intervju. 
8 februari.
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3:2:2 Alexander Rozental, 
Psykolog

[…] Man behöver återhämtning under 
och efter en arbetsdag. Det finns få tillfäl-
len till paus under en arbetsdag och sen 
fortsätter man även att jobba när man 
kommer hem. Långvarig stress är något 
som våra kroppar inte är uppbyggda för. 
Kortvariga stressmoment (explosiv stress) 
är vi bra på att hantera.

Alexander Rozental är även han psykolog 
och forskar inom prokrastinering, det 
innebär att han forskar kring varför vi 
skjuter upp saker och inte tar tag i det 
som vi borde göra. Rozental pratade om 
vikten av att ta paus och vikten av att 
göra en sak i taget. En seglivad myt är att 
vi människor är bra på att göra flera saker 
samtidigt men det stämmer inte, enligt 
Rozental. En annan sak som han nämnde 
är hur känsliga vi är för stimuli och in-
tryck. Det är även viktigt att separera vart 
man gör vad, till exempel så kan det vara 
klokt att inte arbeta i sängen där man so-
ver. Det tenderar att förvirra hjärnan när 
man blandar ihop olika aktiviteter med 
olika platser. Samma sak gäller på arbets-
platsen, man ska exempelvis helst inte 
äta lunch vid skrivbordet. En annan sak 
som vi pratade om var teknikens inver-
kan på oss människor och hur oväntade 
och plötsliga stimuli som vi kan få av till 
exempel mobiltelefoner. I intervjun kom 

vi även att prata om Christin Mellner som 
är en del i min research. Hon forskar om 
hur modern teknik gjort oss mer flexibla i 
vårt sätt att arbeta. Hon menar att möjlig-
heten att kunna jobba mer flexibelt inte 
bara är positivt utan att det även ställer 
större krav på den enskilda personen att 
sätta gränser vilket i många fall kan vara 
svårt. 1

1 Rozental, Alexander; Psykolog vid Stockholms universitet.2017. Intervju. 
9 Februari.
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3:2:3 Magnus Sverke, Psyko-
log

Magnus forskar inom Arbete, stress och 
hälsa. Han har precis avslutat ett forsk-
nings projekt i ämnet. Jag berättade för 
Magnus att jag ville skapa ett pausrum 
och jag undrade om han hade några råd 
kring vad jag bör tänka på. Jag berättade 
att jag ville jobba med ljud, taktilitet och 
internet. Magnus pratade om att det ofta 
är viktigt att göra något som kontrasterar 
mot den tidigare arbetsuppgiften när man 
tar en paus. Han sa även att för höga krav 
gör att vi presterar och mår sämre på job-
bet. En del i problematiken är också att 
arbetsgivare sällan har tid eller resurser 
till att korrigera en snedfördelning i krav-
bilden på det anställda. Det är ingenting 
som prioriteras. Magnus menade på att 
forskning som den han bedriver alltid hit-
tar samma problem men att kunskapen 
inte implementeras på arbetsplatser. 1

1 Sverke, Magnus; Psykolog vid Stockholms 
universitet. 2017. Intervju. 8 Mars. 

3:2:4 Intervjuer med arbetsta-
gare på arbetsplatser

Jag har intervjuat människor på olika 
arbetsplatser för att få en inblick i hur 
dem pausar på jobbet och vad dem gör 
när dem tar paus på jobbet. Viktiga saker 
som jag tog med mig från intervjuerna 
var att det varierar om man helst tar paus 
själv eller med andra. En annan sak som 
jag fick reda på var att själva miljöomby-
tet är en viktig del när man tar paus från 
arbetet. 
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3:2:5 Möte med Allan Montan, 
ekonom och sociolog

Allan jobbar på igeiahealthlabs, Allans 
vision är att införa platser på kontor som 
är inspirerade av rehabiliteringsrum för 
apatiska barn. Vi träffades och pratade 
om målen med våra projekt. Och vi kom 
fram till att det fanns beröringspunkter i 
det att vi ville skapa, det vill säga en plats 
som verkar som en symbol för paus i ett 
kontor, något som sticker ut från resten 
av kontoret. Redan här blir det därför 
relevant att nämna en konkret formgiv-
ningsaspekt i mitt eget designförslag. 
Mitt förslag är att en oregelbundenhet 
i strukturen på väggarna av rumslighe-
ten kan skapa något som sticker ut från 
resten av ytorna på kontoret. Platser som 
förknippas med paus finns redan i form 
av fikarum, kaffeautomater eller lunch-
rum. Alla objekt går att tillskriva ett värde, 
något som man associerar till objektet. 
Målet med den här rumsligheten/rumsav-
skiljaren är att skapa en plats med andra 
värden och förväntningar på stunden.1

1 Montan, Allan; Ekonom och Sociolog. 2017. Intervju. 9 mars.

3:2:6 Sammanfattning av 
intervjuer.

Det som jag har tagit med mig från inter-
vjuerna är att jag vill jobba med att skär-
ma ute intryck och skapa en paus rums-
lighet som främjar närvaro. De elementen 
som jag jobbar med är: ljud, taktilitet och 
internet.  Jag vill skapa en rumslighet 
som är till för paus, jag vill ge platsen kva-
litéer som uppmuntrar eller underlättar 
för att känna närvaro i stunden. Områden 
som jag har valt att fokusera på är alltså 
ljud, taktilitet och Internet. Detta är ingre-
dienser som jag vill använda för att skapa 
en miljö som förknippas med närvaro, en 
plats som är till för en annan typ av paus. 
Det finns andra platser på ett kontor som 
är till för avslappning och återhämtning, 
men jag vill att platsen och objekten som 
jag skapar ska erbjuda något annat. Rum-
met ska göra intryck och avtryck på en 
både på insidan och på utsidan. Fördelen 
med ett rum i rummet är att det även ses 
från utsidan och på så vis kan verka som 
en symbol även när man inte är i rummet. 
Platsen ska vara en plats som brukaren 
minns. Ett sätt att försöka åstadkomma 
det är att arbeta med kontrastverkan. 
Syftet är att rumsligheten tydligt ska visa 
att man kliver in i något annat än det man 
kom från.

Allan M
ontan
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4 Designprocess: gestaltning

4:1 PAUS, Mina objekt 

Mina objekt som jag formgivit är två 
väggar som kan bli ett rum. Jag har valt 
att dela upp det i två väggar för att på så 
vis göra rumsligheten mer flexibel. Man 
kan välja att ha det helt tillstängt och 
privat eller öppna upp det för en annan 
typ av paus. Tanken är att man ska kunna 
använda det själv eller tillsammans med 
andra. Det andra objektet som jag form-
givit är ett bord. Jag har valt att göra ett 
bord för att bordet är en avlastningsyta 
för artefakter som hör till pauser som 
man tar med andra, till exempel kaffekop-
par. Bordet ser jag som ett objekt som hör 
till samvaro, samtal och andra saker man 
vanligen gör tillsammans med andra. 

4:2 Rum i rummet, skiss i skala 1:1

Utifrån den kunskap som jag har samlat 
på mig ville jag formge en rumslighet som 
man på arbetsplatsen kan förknippa med 
lugn och närvaro, en plats som uppmanar 
till att varva ner och att vara i nuet. Uti-
från denna målsättning börjande jag skis-
sa och framställa prototyper. Jag började 
skissa i skala 1:1 och byggde åtta stycken 
väggar som går att flytta runt för att 
kunna avskärma sig på olika sätt, det jag 
testade var hur stort utrymme man vill ha 
när man är ensam och hur stort utrymme 
man vill ha när man är flera. Andra saker 
jag ville prova var hur mycket 

volym som krävs för att man ska uppfatta 
en avskärmning från resten av rummet. 
Utifrån den kunskap som jag hade samlat 
på mig genom min research ville jag ska-
pa en specifik plats. Därför var det viktigt 
att ta reda på hur mycket som krävdes för 
att man skulle uppfatta avgränsningen. 
I början hade jag bara mina väggar men 
adderade allt eftersom. En viktig kompo-
nent blev tyget mellan väggarna, detta 
för att få en mer omslutande känsla. I 
mitt undersökande arbete kunde jag se 
tendenser hos dem som var med och 
byggde rum i rummet, både storleks-
mässigt och vart människor kände sig 
bekväma i rummen som de skapade. En 
sak som jag märkte var att folk tenderade 
att sitta med ryggen mot ett hörn, på det 
viset kände man sig mer trygg. Men innan 
jag adderade tyget till väggarna var det 
glipor mellan väggarna och då verkande 
det som om människor inte kände sig lika 
trygga med att sitta med ryggen ditåt. 

Efter det gick jag vidare och började byg-
ga en stomme utifrån det jag tog med mig 
från mina tester av rum. Jag utgick från 
de rundare formerna som folk skapade, 
de kändes mer omslutande. Jag valde att 
dela upp mitt rum i två sektioner, detta 
för att kunna justera storleken beroende 
på hur många som kommer använda 
rummet. 
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5 Förslag

5:1 Väggarna ’’närvaro’’

Väggarna kan skapa ett rum i rummet, ett 
mer eller mindre slutet rum beroende på 
hur man väljer att placera sektionerna i 
relation till varandra. När rummet är helt 
stängt kan det användas till en mer privat 
och meditativ paus, när rummet är mer 
öppet kan det användas till en mer social 
paus. Väggarna är stora och tar mycket 
plats, det är bra, det gör att objektet syns 
väl och jag tänker att paus och återhämt-
ning ska vara en stor del i livet.

Strukturen på insidan av väggarna skapar 
genom sin form en ljuddämpad miljö, 
en symboliskt och reell gräns som man 
korsar när man kliver in i rummet. Rent 
visuellt skapar strukturen också en gräns, 
man ska känna att man går in i något 
annat som kontrasterar mot kontoret i öv-
rigt. Strukturen på insidan av väggarna är 
oregelbunden och ej upprepande, alltså 
fullproppad med information som man 
kan ta på och det är information som är 
kopplad till platsen där du befinner dig. 
Användaren kanske måste ta på väggarna 
för att förstå. Rummet med dess oregel-
bundna väggar ska sticka ut från föremål 
som annars vanligen ingår i kontorets 
övriga miljö och formgivning.

Cnc fräsning av strukturen 

Rendering av strukturen Fotografi av strukturen Fotografi av strukturen
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Väggarna är på hjul och går att anpassa 
beroende på hur många man är som 
använder dem.
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På de här bilderna används väggarna för 
att skapa ett helt omslutande rum i rum-
met, alltså en mer privat stund där man 
använder rummet till att samla tankar. 
När rummet är helt stängt så betyder 
det att pausen är ännu mer privat och 
att man inte vill bli störd. Pausen sker i 
användarens ensamhet och personen 
som använder väggarna och bordet har 
gått in i rummet, stängt till väggarna och 
placerat sin mobiltelefon i bordet. Närma-
re förklaring hur bordet är utformat och 
fungerar kommer på nästa sida.
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5:2 Bordet ’’Radioskugga’’ 

Bordet syftar till att vara ett objekt som står för 
en social paus. Bordet har en avlastningsyta 
där föremål placeras, föremål som man har 
med sig till sin paus. Och bordet verkar som 
ett objekt som delvis bestämmer avståndet 
mellan människor. Ett litet bord ger mindre 
avstånd mellan människorna som använder 
bordet och storleken på bordets avställnings-
yta ger en hint om vilka objekt som kan ställas 
på bordet. Bordet kan användas av flera men 
också av enbart en användare. En stark inspi-
rationskälla till mitt bord är forskaren Sherry 
Turkle som forskar om modern teknik och hur 
den inverkar på våra liv. Enligt Turkle så kan 
man se hur den digitala tiden förändrat hur vi 
interagerar med andra människor när vi möts 
för att samtala.1Alltså inte när vi samtalar via 
sociala medier eller liknande utan när vi träffas 
och samtalar i verkligheten, exempelvis mitt 
emot varandra runt ett bord. Hon genomför-
de ett sådant experiment, där två personer 
satt vid ett bord och på bordet låg en telefon. 
Telefonen bara låg där men den påverkade 
innehållet i samtalen ändå. Enligt Turkle så 
blev samtalsämnena mer triviala och samtalen 
blev grundare, enbart genom att telefonen låg 
på bordet.  Detta medförde ett beslut i min 
egen formgivning.  På grund av detta har jag 
valt att göra ett fack för mobiltelefoner under 
bordsskivan. Innanmätet av bordet är en Fara-
day-bur, alltså ett utrymme som är avskärmat 
från elektriska fält. På det viset tappar telefo-
nen sin anslutning till internet och mobilte-
lefoni. Jag träffade Mark Smith som är lärare 
i teknik på KTH och han berättade hur man 
bygger en faraday-bur.2 Det som krävs är att 
1Turkle, Sherry. 2017. Den digitala tiden förändrar oss. (2017). urplay.se. 
Hämtad 9 March 2017, från http://urplay.se/program/194342-den-digitala-ti-
den-forandrar-oss

 
2 Smith, Mark; Professor vid KTH. 2017. Intervju. 2 mars. 

området som ska skärmas av är helt omslutet 
av ett ledande material, till exempel metall. 
Faraday-burar har använts länge och från 
början använde man dem till att testa radiout-
rustning. Andra inspirationskällor är Christin 
Mellner och Alexander Rozental. 

När det kommer till formen på bordet så är 
bordets storlek anpassat efter storleken på 
skärmväggarna och tänkta objekt som kan 
placeras på bordet. Jag har valt att ge bordet 
en liten ’’mage’’ för att symbolisera att föremål 
kan placeras i bordet. Rundstaven som mellan-
delen av bordet roterar kring går upp genom 
bordsskivan, detta för att visa vad mellanski-
van roterar kring. Bordets mellandel är också 
i en annan kulör och ett annat material för att 
också påvisa skillnaden på rörliga delar och 
delarna i trä som inte går att röra.

I boken ”Design noir”3 diskuterar författarna 
också upp hur teknik påverkar våra liv. Förfat-
tarna till boken är formgivare och de designar 
föremål för hemmabruk till personer som på 
olika sätt känner sig påverkade av elektronik 
runt om kring sig. I boken förser de personer-
na med olika placebo-objekt, det vill säga att 
objekten egentligen inte fungerar men för an-
vändarna är föremålen tänkta att gör skillnad. 
Exempel på ett objekt är en sköld som skyddar 
mot strålningen från teve-apparaten, ett annat 
exempel är en blylåda uppe på en stege där 
man ska placera elektriska föremål. Lådan är 
en faraday-bur och ska skydda mot elektro-
magnetisk strålning  . En annan ingång i boken 
på hur teknik påverkar oss, inte på det sättet 
jag har jobbat men jag har blivit inspirerad av 
hur de designar föremål som påverkar saker 
som vi inte ser. I mitt fall är det ett föremål som 
stänger ute internet, alltså ett bord med en 
3Dunne, Anthonny., & Raby, Fiona (2006). Design noir: The secret life of electronic 
objects. sida 77, 78  

Bildtext
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Som jag nämnde tidigare så kan bordet an-
vändas när en är själv men också när en är 
flera.Som vi ser på bilderna så används bor-
det och väggarna av tre personer i det här 
fallet. Väggarna är placerade på ett sätt som 
ger en mer öppen och inbjudande känsla, 
alltså inte lika privat som när väggarna är 
helt omslutande.



Mark SmithBild ur Design noir
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Illustration av hur internet breder ut sig i ett rum
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5:3 Sammanfattning och användning av 
mina objekt

Väggarna och bordet har olika kvalitéer 
som med sina funktioner skapar förut-
sättningar för den miljö jag velat formge. 
Bordet syftar till att ge möjligheter till att 
stänga ute distraktion från saker som inte 
har med nuet att göra. Väggarna skärmar 
av och skapar en privat plats som syftar 
till att ta paus och känna närvaro i nuet.  

Jag har testat mina objekt när en person 
använder väggarna och bordet, men ock-
så med tre personer. Både gångerna har 
personerna gått in i rummet och justerat 
storleken efter vad dem tyckte kändes 
som en tillfredställande avskärmning och 
storlek. Därefter har personerna lagt ifrån 
sig sina mobiltelefoner i bordet. Tanken 
är att mina objekt ska ge avskärmning 
och närvaro i den stund de befinner sig i 
och responsen har varit positiv.  
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Reflektion

I mitt examensarbete har jag tagit mig an 
ett ämne som är väldigt brett och det går 
att angripa från olika håll. Vägen jag valde 
att ta har både sina för och nackdelar. Jag 
vill med mitt projekt belysa vikten av att 
varva ner i en tid av högt tempo. Jag val-
de att arbeta med kontoret som kontext 
för att det är en av de platser i livet där 
vi vanligen är utsatta för högt tempo. 
Jag valde kontoret framför hemmets sfär 
eftersom kontoret inte är ett privat rum. 
Vidare tänker jag att kontoret är en plats 
som är mer flexibel där både arbetsgivare 
och arbetstagare är benägna att ändra på 
rutiner. Kontoret är en plats som associe-
ras med produktiva och målinriktade akti-
viteter, vilket var en av anledningarna till 
att jag valde kontoret som plats. Men det 
innebär också att den miljön jag formgivit 
kan vara en för andra aktiviteter än vad 
den är tänkt till. Jag tänker att kontexten 
kontor i vissa fall får människor att se 
sådana fördelar med mina objekt. När jag 
pratade med människor om mitt projekt 
under examensutställningen var det vissa 
som drog kopplingar till hur man på ett 
effektivt sätt skulle kunna använda mina 
objekt. Till exempel sa vissa att mitt rum 
skulle vara perfekt för mindre möten. 
Vidare att bordet och lådan för telefo-
ner skulle göra mötesdeltagarna mer 
fokuserade på själva mötet. Det är också 
intressant att människor tänker i produk-
tiva banor, att man drar kopplingar till 
arbete och föreställer sig hur mina objekt 
kan kunna bidra till ett mer fokuserat 

arbete. Att försöka formge föremål som 
ska generera närvaro är centralt i mina 
objekt. Det går så klart att applicera på 
mer närvaro när man är aktiv också, så 
den kopplingen är ju rimlig. Men det är ju 
också den inställningen jag vill diskutera 
med mina objekt, alltså att man även 
ska ta ledigheten på lika stort allvar som 
arbetet. Pausen förtjänar också sitt fokus. 
Människor som har testat mina objekt 
har även använt dem på rätt sätt, alltså 
för att koppla av och koppla bort det som 
inte har med nuet att göra så det har vart 
intressant att se. 
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