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Varje år slänger svensken 74 kilo mat per person. För att 
förstå vad och varför vi slänger mat gick jag igenom vad 
ett hyreshus slänger i soprummet. Bland den slängda 
maten kunde jag se att de boende äter mycket ägg och 
tillsammans med de boende bestämde vi oss för att dem 
skulle testa att bli hönsägare. I mitt designarbete har jag 
designat ett modulärt hönshus och ett driftsystem för att 
de boende i hyreshuset tillsammans ska ta hand om höns 
och ge sina matrester till hönorna. Jag har undersökt vad 
de boende behöver för skapa gemenskap kring huset 
och på bäst sätt sköta driften. Med insikter från denna 
prototyp designade ytterligare ett modulärt hönshus, 
denna gång matas hönsen på Konstfack med Konstfacks 
restaurangs matrester.  Jag kallar projektet ”The 
urban hens” och vill med detta projekt skapa en social 
mötesplats och verka för en mer cirkulär matekonomi 
som kan öka förståelse för matens värde. 

Sammanfattning
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Bilden ovan är ett exempel förpackade matvanor jag hittat i ett 
soprum. Dessa har förmodligen på olika vis tillsammans rest 
tusentals varv runt jorden för att slutligen hamna i soprummet. 
Kan produktionen särkopplat den urbana människan från kun-
skapen om en råvaras verkliga värde? Maten vi äter står för en 
fjärdedel av människans totala klimatpåverkan. Att producera 
mat orsakar även andra miljöproblem – t.ex. att arter utrotas, 
övergödning och jordens resurser ansträngs allt hårdare vilket 
i sin tur leder till resurskriser och konflikter mellan länder. 
Under de senaste fem åren har över 100 miljoner människor 
behövt fly från klimatkatastrofer. Samtidigt slänger svensken i 
genomsnitt 74 kilo mat per år och person. För att förenkla det-
ta onda komplexa problem  kan jag säga att om alla på jorden 
skulle leva så som vi gör i Sverige skulle vi behöva 4,2 planeter. 
(wwf, 2017)

Introduktion Matsystemet är politiskt, kulturellt, socialt, ekonomiskt 
och så mycket mer. De olika lagerna i matsystemet är 
minst sagt många och de är alla sammanflätade. Horst 
Rittel och Melvin Webber (1984) talar om ”wicked” 
problems. Det är onda problem som är så komplexa 
att det aldrig kommer finnas en tydlig ensam lösning. 
Det ohållbara matsystemet är minst sagt ett ”wicked 
problem”... I mitt masterarbete kommer jag inte lösa 
detta problem. Däremot kommer jag göra en ansats till 
att förstå dess lager och med mitt designförslag göra ett 
nedslag i röran. 
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För att du som läsare ska förstå vad jag menar med vissa 
uttryck och ord inleder jag min uppsats med en ordlista 
över mina egna och andras tankar av dess betydelse. 
Många av orden skulle platsa som en boktitel, men nedan 
är ett försök av mig att definierar hur jag menar när jag 
nämner dessa i min text. 

Bakgrund, ord 
och uttryck jag 
använder mig av

Design
 ”Do we really need a simple definition of design or should we 
accept that design is too complex a matter to be summari-
sed in less than a book? The answer is probably that we shall 
never really find a single satisfactory definition but that the 
searching is probably much more important than the finding.”( 
Lawson, B., 2006.) I mitt yrke som designer förväntas jag ofta 
kunna förklara vad jag gör i en mening. Jag förväntas också ha 
bestämt mig för vad för ”typ” av designer jag är. Framförallt 
handlar det ofta om att kunden vill veta vad den köper. Den vill 
ofta köpa en lösning, inte en process som kanske till och med 
slutar upp i en ny frågeställning. Det är en utmaning. I detta 
examensarbete kommer jag inte förklara vad design är. Jag 
accepterar att det inte finns någon sanning om vad design är. 
Jag kan däremot utgå ifrån mig själv och mitt egna arbetssätt 
och vad design är för mig. Design för mig handlar om att förstå 
komplexa problem, förstå system, göra dom tydliga, otydliga 
att forma, testa och observera. Förstå tillsammans med andra.  
Se människor och få människor att se varandra. Skapa samar-
beten, skapa riktning, se det stora sammanhanget. Ändra och 
rycka i strukturer i ett försök förändra beteenden i linje med 
vad jag tycker världen behöver. Att knyta ihop säcken med 
form, material och färg till ett designförslag. Testa designförsla-
get. Gör om. Testa igen. Design och min designprocess är mitt 
sätt få vara nyfiken och att lära mig. 

Användare och aktörer:
När jag skriver om ”användare” i texten menar jag personerna 
som i framtiden skulle kunna använda mitt designförslag. Jag 
menar också personerna i vars kontext jag undersöker och 
får kunskap av. Dem blir mina experter inom området. I detta 
fall är det hyresgästerna i HSB Living Lab. (s.38) Med aktörer 
menar jag alla som är inblandade och mer eller mindre påver-
kar projektet. Det kan vara alltifrån en höna, fastighetsskötare, 
politiker, HSB och jag själv. Listan är mer eller mindre oändlig. 

Co-design: 
Co-design innebär att en bjuder in användare och relevanta ak-

törer till designprocessen. Istället för att designa ÅT användar-
nas behov så designar man TILLSAMMANS. Enligt design-
forskaren Elisabeth Sanders är Co-design inte bara en metod 
eller en verktygslåda, hon menar på att det är ett mindset och 
en attityd om människor. Det är en tro om att alla människor 
har något att erbjuda till designprocessen och att de både kan 
artikulera sig och bli kreativa om de bli givna rätt verktyg att 
utrycka sig med. Jag instämmer helt med Sanders sätt att se på 
Co-design men vill tillägga i mitt projekt har det framför allt va-
rit centralt att jobba tillsammans med de boende för att skapa 
ett engagemang. Jag tror att om en får uppleva att man är en 
del av designprocessen kan engagemanget för den eventuella 
användandet av designförslaget också förhoppningsvis öka. 

Designprocess:
Den klassiska designprocessen beskrivs enligt svensk industri-
design ofta i fyra faser; behov, idéer, utveckling och genom-
förande. (www.svid.se, 2017). Under de senaste 10 åren har 
det skett ett skifte till mer varierade former av utformande av 
design. Istället för att Designern ensam utformar ett design-
förslag efter att designtillfället identifierats, har det  idag har 
det blivit en aktivitet som både designers och användare kan 
engageras i under alla faser av processen. Då jag tog min kan-
didatexamen 2013 tillhör jag designers som skolats efter shif-
tet. I min process vill jag tillsammans med användare och dess 
kontexter göra och förstå, för att sedan göra. Även om jag i min 
uppsats nämner min process i olika faser, så är min designpro-
cess sällan linjär. Den är heller inte cirkulär. Jag hoppar emellan 
de olika faserna helt beroende på kontexten. Kanske har jag 
inte gjort tillräckligt många designprojekt än för att avgöra 
hur min process ser ut, eller så är varje process helt enkelt sin 
egen.  I denna uppsats kommer ni få följa min designprocess i 
kornologisk ordning. HSB Levande Lab Utveckling HB

992301

FE 397

838 73 Frösön
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Cirkulär ekonomi: 
För att förstå cirkulär ekonomi börjar jag med att 
förklara hur traditionell linjär ekonomi ser ut. Kort 
sagt är linjär ekonomi är den nu rådande normen i 
näringslivet, där man producerar en produkt, säljer 
den till brukaren som efter ha brukat produkten 
kastar den på sophögen/förbränningen enligt sys-
temet: Producera – förbruka – kasta bort. 

Principerna för Cirkulär ekonomi är följande
- Avfall är mat
Avfall existerar inte … de biologiska och tekniska 
komponenterna (näringsämnena) av en produkt är 
designade för att passa in i en materialcykel. De 
går att demontera och återanvända. De biologiska 
näringsämnena är icke-toxiska och kan komposte-
ras. Tekniska näringsämnen – polymerer, legeringar 
och andra konstgjorda material är utformade för att 
återanvändas igen med minimal energi.
Mångfald är en styrka
- Modularitet, flexibilitet och anpassningsförmå-
ga är egenskaper som prioriteras i en osäker och 
snabbt föränderliga värld.
- Förnyelsebar energi
Energin som driver alla processer, produktion och 
transporter är förnyelsebar.
- Systemtänkande
Förmågan att förstå hur saker och ting påverkar 
varandra inom en helhet. Delarna ”passar in” i  sin 
infrastruktur, miljö och sociala sammanhang.
Utveckling och framväxt kan ske inom systemets 
givna ramar för hållbar utveckling.  I systemtänkan-

de ingår en Optimal användning av resurser. Det 
som är bästa möjligt givet rådande förutsättningar. 
Tillväxt och recession är naturliga cykler inom de 
optimala ramarna.
- Priserna berättar sanningen
Priser är meddelanden för att använda resurserna 
optimalt bör priserna visa den verkliga kostnaden . 
Det är en del av  ”spelreglerna” för positiva utveck-
lingscykler. Ekonomi är ett verktyg för att säkerstäl-
la samhällets hållbarhet. (www.cradlenet.se, 2017)
Probes
Olika designade material som placeras hos använ-
daren som provocerar fram en reaktion. Det kan 
exempelvis vara ett tomt vykort.  Det är material 
som provocerar användaren till en handling eller 
reaktion eller tanke. Designers använder dessa som 
inspiration (cultural probes) eller att förstå använ-
daren. (design probes) De utforskar nya möjligheter 
snarare än att lösa problem som redan är kända.  
(se. Elisabeth Sanders illustration s. 7 )
Prototyp
 Prototyp är ett senare förslag i designprocessen 
för att testa hos användaren. Jag kommer prata om 
probes och prototyper i mitt arbete. När jag disku-
terar dessa har jag utgått ifrån följande beskrivning 
av Sanders. (s7)
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Val av kontext HSB
HSB är en idéburen organisation – en kooperation – och ägs 
av medlemmarna. Vinsten i HSB går tillbaka till verksamheten. 
Att HSB står i främsta ledet för att driva på samhällsförutsätt-
ningar som påverkar boendet för deras medlemmar, nu och i 
framtiden tilltalar mig. Organisationen har sedan start kollektiv 
påverkan med föreningsverkssamheten som kärna.
 HSB Living Lab är ett experimentboende byggt för testa 
prototyper. Syftet med HSB living Lab är att ta fram hållbara 
produkter och tjänster för utveckling av framtidens boende. I 
huset finns 29 lägenheter med främst studenter, gästforskare 
men också vanliga hsb-hyresgäster. Jag fick nys om projektet 
och ansökte för att genom mitt företag göra mitt masterarbete 

där. Ansökan blev beviljad och jag blev första personen att 
göra ett sk ”utvecklingsprojekt” i huset. Jag fick fria händer att 
ta fram 3 prototyper med syfte minska  matsvinnet.
Jag ser kontexten som arena som kan lyfta projektet kommuni-
kativt om jag vill skapa debatt. Detta kan bli min chans att röra 
om i systemet. Det blir en plattform för mig att testa prototy-
perna och synliggöra mitt arbete. Om mitt projekt blir lyckat 
finns det även en chans att HSB kan skala upp prototyperna till 
sina bostadsföreningar.
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1 The What, why, why why poster probe
Utifrån en intervjumetod (Sakichi Toyoda, the 5 whys) utforma-
de jag jag affischer som ett probe. Tanken är att man ställer så 
många ”varför” att man tillslut kommer fram till kärnan. Varför 
man EGENTLIGEN slänger. Affischerna hängde jag på de 
boendes lägenhetsdörrar, som presentpaket tillsammans med 
en magnet och penna. Tanken var att de boende skulle sätta 
upp affischen på kylskåpet och text fylla  vad dom slängde och 
varför. När affischen sedan var ifylld skulle de boende skicka en 
bild på svaren till mig. Detta format fungerade inte alls. Jag fick 
endast två bilder tillbaka som inte gav så mycket. Insikten här 
är att denna övning gör nog sig bäst i ett intervjuformat. Om 
jag hade varit där på plats och liksom tvingat fram varför. Om 
jag skulle göra om denna metod skulle jag se till att dem fick 
intervjua varandra eller att jag själv var där och engagerade 
fram mer svar.

2 The food Photo-booth probe
Med en Ipad och en photoskrivaren arrangerade jag  ytterli-
gare ett probe. Ett slags Foto-bås till ett av de gemensamma 
köken. Syftet från min sida var att se vad de boende har på 
tallriken. Jag lämnade över utrustningen med instruktioner 
att dom skulle fota sina måltider under en vecka. Det var 
intressant, under veckans gång trillade bilderna även in i min 
dropbox då jag hade kopplat Ipaden till den. Det var bilder på 
allt ifrån gröt, chips till klassiska studenträtter som köttfärs och 
spagetti. Här kunde jag få ett hum om de boendes matvanor. 
Dock började maskinen att krångla och ta längre tid. När detta 
hände struntade de boende i att fota sin mat. Insikten här är 
att så fort något strular och inte är enkelt, om man inte har 
tillräckligt med incitament att göra något så struntar man i det. 
Återigen, om jag ska använda mig av en metod där jag själv 
inte är på plats, krävs det att det ska vara extremt lätt för de 
boende att utföra utgiften. Alt. att dem ska ha ett incitament 
starkt nog att göra det. I detta fall var det bara jag som snällt 
bad dem göra detta för mitt projekt. Själva installationen, 
att jag fick komma in i de boendes hem var däremot bra för 
projektet. Jag har fått en ansikte på några som bor i huset och 
dem har fått hälsa på mig. Vi påbörjade vår relation.

3 Inventering av soprum

Med mask och skyddsvantar gick jag igenom soprummets 
sopor. Först det bruna kärlet för matavfall, sedan resterande 
sopor, så kallat restavfall. Jag blev förvånad över hur roligt det 
var. Jag kunde förstå och se så otroligt mycket genom att bara 
titta på soporna. Denna metod gav mig absolut mest kunskap 
om hur den nuvarande situationen kring mat i huset. Jag kunde 
se vad folk äter, slänger och till och med förstå var folk handlar 
genom att titta på själva soppåsen. Genom att se förpackning-
ar kunde jag förstå att det både fanns en heldel köttätare, men 
också vegetarianer i huset. 

4 Samtala med och engagera de boende
Från projektstart bestämde jag mig för att jobba tillsammans 
med användarna, co-design. Första steget var att jag bjöd in 
till en frukost i huset för att förklara vem jag var och en kort 
presentation om det ohållbara matsystemet. Detta för att det 
inte skulle väckas några misstankar om dom plötsligt såg mig i 
soprummet. Jag sa även till dom att om dom hade några idéer 
eller tankar kring projektet fick dom gärna höra av sig. Under 
denna träff bestämde vi tillsammans när jag skulle komma 
tillbaka och berätta om mina insikter och ideér för att få deras 
input i en workshop. Vid olika tillfällen gjorde jag även besök 
olika lägenheter och passade på att fråga de boende om vad 
dom bland annat hade i kylskåpet och hur och när dom lagar 
mat. Min fördom var att alla boende skulle redan vara både 
insatta och engagerade inom hållbar utveckling, då de flesta 
är unga studenter och sökt att bo i detta experiment hus. Men 
det förvånade mig hur pass lite folk visste om det ohållbara 
matsystemet. Jag föreställde mig att det var ett gäng ”hållbar-
hetsnördar” likt mig själv som bodde där. Trist, men kanske bra. 
Bra för att då testar jag mina prototyper i en mer utmanande 
miljö och kanske mer lik andra hushåll i Sverige. 

Jag började projektet med att skapa metoder för att 
förstå den nuvarande situationen. Jag ville förstå hur 
de boende och om dom slänger mat och varför. Enligt 
livsmedelsverkets undersökningar VILL man inte slänga 
mat. Varför blir det så? Kanske har den komplexa 
matproduktionen särkopplat oss från naturens processer 
och råvarans verkliga värde? Jag förberedde några 
probes att undersöka husets matvanor och matsvinn. 
Under en vecka gjorde jag olika undersökningar som jag 

Designprocess, 
Samlar fenomen i nuvarande 
situation
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1: Varför, varför poster

2: Foto-mat-båset

3: Inventerar soprummet

4: Förstår tillsammans med användaren
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Mina insikter från soprummet var som nämnt innan avgörande 
för projektets riktning. På bilden nedan visar jag vad de boen-
de slängde i soprummet. Här kan vi se att det äts mycket ägg. 
Kan vi bygga in ett cirkulärt system i huset? Allt som ligger på 
bilden skulle dessutom kunna bli hönsmat. Där och då kläcktes 
höns- ideén. Jag har själv en del kunskap om höns då min mor-
mor hade ett hönseri och  min mamma  har nu runt 30 hönor 
som en hobby på landet. Min kyl är fylld av ägg, ägg som känns 
extra dyrbara. Sedan min mamma skaffade höns för 5 år sedan 
skulle jag aldrig kunna köpa ägg som jag inte vet var dom 
kommer i från. Skulle ett hönshus till de boende kunna skapa 
samma väckarklocka för matens värde som det gjorde för mig? 
Hur skulle detta praktiskt kunna funka? Om jag bara dumpar 

ett hus med höns hos de boende skulle dom nog känna sig lite 
överkörda. 

När jag förankrat detta hos HSB Living Lab som var positiva 
var nästa steg att övertyga akademiska hus som är ägare av 
själva marken, samt fastighets skötare som var rädda för att 
hönsen skulle skapa råttinvasion. Min taktik för att även få med 
dessa aktörer var att på ett möte ta med öppna skisser på hur 
ett hönshus skulle kunna se ut och med mig hade jag även 
bevis på att det var tillåtet samt en idé om att sätta elstängsel 
längs grunden till huset för att hålla råttorna borta. Efter ett 
par lyckade möten var det slutligen dags att presentera försla-
get hos de boende.

”It is time for a shift in perception – from people and 
nature seen as separate parts to interdependent social-
ecological systems. Reconnect.”

Carl Folke, science director Stockholm Resilience Centre

Designprocess, 
Idé : Avgörande beslut i 
soprum
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- Kommunikations plattform, De boende diskuterade
och byggde på varandras idéer om hur en digital
plattform skulle kunna se ut och fungera

De boende var positiva och workshopen slutade med att vi 
tillsammans skapade en första prototyp, ”the Henboard” . Jag 
bjöd in alla som var intresserade av att ha höns (ca 12 perso-
ner) till en facebookgrupp där all info och updates om hönsen 
skulle ske. 

Designprocess, 
Utveckla idé, med användarna

Tillsammans med de boende öppnade jag upp och diskuterade  
möjliga idéer som skulle kunna minska
matsvinn i huset. Vi utgick från tre bord:

- Hönshuset, hur skulle ett hönshus kunna fungera
hos HSB living lab? 
Material på bordet: ägg, skisser på hönshus, hönsbajs gulliga 
bilder på höns

- Idébordet, på ett bord med utskrivna bilder fick de
boende fritt associera och bygga på varandras
ideér (det var för mig en plan B om de boende inte ville ha 
hönshus.)
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Sammanställt resultat från workshop:

Bord 1 Hönshuset
Höns på taket
- Gemensamodlingsyta
- En peron kommer och håller odlingskurs
- En höna/kluster
- Check, mata höns-tavla
- Hönskamera
- System för att komma ihåg, ex, piller låda för -
gamla som ska komma ihåg piller
- Ägg kunskap, google drive
- Höns-avtal
- Kan David hjälpa
- Tydligt kollektivt ansvar, ej indevidbaserat
Henboard
- “Kluster duties”
- 1:a Hönsvakt1,2:a hönsvakt
- Schema
- Ett akutnummer om hönshjälp- Jour till veterinär
- Hönsbytta
- “Chicken feed”
- “Höns status”
- Hyreslättnad om tar hand om
- Inskolning om hur man tar hand om hönsen
- Kan tappa communitiekänslan om anvaret att ta - -
hand om dem inte sköts av boende
- Ta hänsyn till fulla chalmers studenter, sätt upp -
empatisk skylt, lås
- Sensorer
- Namncermoni för hönsen
- Hönsvärpar tävling

Bord 2 Komunikations platform
Avsändare:
- Maskot, gullig råtta som blir tjockare
- Xoxo, trash gossip girl, mysterious
- Not hsb
- maskot
- Chalmers students of sustainabuility
Innehåll:
- Direkt feedback på vad du slänger “id-bricka”
- Tävling
- Dokumentation av vad jag slänger
- Två komposter, kan ätas kan ej ätas. Där mellan
statestik
- Datan kan hjälpa oss att fatta bättre beslut
- “Why, why, why poster fick mig att slänga mindre”
- Koppla till belöning
- Att börja tänka varför
- #hsb living lab, låt de boende sköta den
- Kock robot
- Diagram över hur mkt man slänger
- Mat inspo
- Week to week
- Tävling mellan kluster
- Gameification
- Realtids info, röd lampa lyser -dåligt
-“This much water to produce this”
- Hur mkt mat slänger ni?
- Sop-sug
- Säsongsbaserade recept

- Food share system
- Messege others about leftovers
- Mat-dejt, man tar med sig varsin ingridiens
- Photo-both meal+ waste
- Share basket, delnings korg
- Food rescue party
- Mäta energivärdet av soporna
- Living lab food blogg
Bord 3 Ideébord

 — -Matmedveten kock lagar maten åt en
 — - Odlingsförening, även utanför hsb ifall
 — engagemang
 — -”vi vill se påverkan” återkoppling, Zero Waste
 — - Med utbildande event
 — - “så här mkt plats för att ladda din mobil” “panta
 — mera style”
 — - Planerade inköp
 — - Mäta och tävla
 — - samordning samåkning till affärer
 — - Gemensamma inköp, optimera så att man inte
 — köper för mycket
 — - Share leftovers, rather then common groceries
 — - Grismat. Gris
 — - universum “vår egna djungel”
 — - Odla grönsaker, skördar när man ska äta
 — -använda matavfall som gödesl till växter
 — - Receptförslag från kylen beroende på utgående
 — varor
 — - någon smart app, gemensamma hyllan för hela
 — huset, samma som sharing appen
 — - Samköp färskvaror
 — - “Skatte- åtebäring” baserat på vikt. Inköp-sopor.
 — Ju lägre, bättre återbäring
 — - Egen matkompost - Odlingslådor
 — - Food rescue party!
 — - participation
 — - Kylen säger till när saker bör användas
 — - Dela erfarenheter så dåliga och bra saker kommer
 — fram. När nästa grupp kommer att bo här så finns
 — underlag
 — - People should requiered to participate more, (like
 — a contract)
 — - En hus-gris, som kan äta matsvinnet!
 — - Tävling, den som slänger minst vinner
 — - BIogasanläggning +

Utvalda ideér:
Utifrån detta hav med ideér bestämde jag mig välja ut några 
att göra prototyper av. Jag från kriterierna att det ska vara 
genomförbart. Dvs inte kosta för mycket pengar eller tid och 
Vad behöver hönshuset mest för att klara sig? Något som gör 
det tydligt om vems ansvar hönsen är tex.
 

- The hen board
- Hönsschema, hönsinstruktioner
- höns matskål,kombinerad kompost
- Ett instagramkonto för de boende att sprida projektet



MA Individual studieplan 2017 The urban hen project 2017-05-29 Kajsa Lindström

Konstfack University  college of arts, crafts and design14

Designprocess, 
Skiss

I min tidiga skiss fas fick jag först se till att lära mig om 
vad hönsen behöver, jag började att skissa tillsammans 
med min mamma som byggt hönshus några gånger. Detta 
för att förstå vilka delar som var nödvändiga för huset. 
Hur stort det ska va för att hönorna ska trivas etc. Först 
skissade jag på mindre hus, men tog strax beslutet att jag 
ville att de boende ska kunna kliva IN till hönorna för en 
närmare upplevelse.  Modulärt, transparent och samarbe-
te blev mina ledord i fasen.
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Designprocess, 
Skiss

Jag började ganska fort skissa i material och testade 
att bygga i mindre modeller. Jag ville att de boende 
skulle uppleva en positiv känsla när dom själv bygger 
ihop modulerna tillsammans. Min taktik är att göra det 
så enkelt som möjligt med att de boende själva får välja 
hur huset ska sättas ihop. Lika lätt som ett partytält! Jag 
tror att det är viktigt att de boende får valmöjligheter av 
utseendet, men samtidigt inte tillräckligt många val för 
gruppen behöva ta. Jag skissade länge på olika typer av 
fästen, hur blir möten mot trä och andra material? vad 
ska jag använda mig av för ihop fästningar? Jag testade 
allt ifrån vingmuttrar till olika gummiband för att slutligen 
använda mig av buntband. För modulsystemet valde jag 
slutligen att 3D printa mina fästen i materialet PLA som är 
socker och majsstärkelse. 
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Designprocess, 
formbeslut

Fästena som är gjorda i vit PLA och utgör själva idéen av 
det modulära huset ville jag göra så enkla som möjligt. 
Jag tänkte att ser konstruktionen enkel ut, så är den ännu 
mer inbjudande. Jag tog bland annat formbeslut från 
partytält, då många har den erfarenheten om att bygga 
partytält tillsammans. Valet av buntband tog jag både av 
funktionella men framförallt estetiska skäl. Det signalerar 
föränderlighet och buntbanden ser man dagligen i 
ombyggnation i staden. 

Formen på fästena utvecklade jag i flera steg. Först kändes 

fästet väldigt klumpigt. När ett fäste innehåller mycket material 

är också produktionstiden längre. l. Jag jobbade med radien 

på kanterna i flera steg för att mötet mot regeln skulle tilltala 

mig. ( Tilltala mig, ja jag bättre svar kan jag inte ge varför jag 

valde just den radien. Den kändes helt enkelt bäst i magen 

när jag testade.)  Jag behövde få ner print tiden för att kunna 

printa alla 35 print som var nödvändiga för att bygga huset. 

Det innebar att jag fick göra fästen ännu mindre, med mindre 

material. Samtidigt som konstruktionen behövde vara bärande 

och framförallt trovärdig. Jag valde att hyvla ner reglarna, till 

den storlek som jag ansåg gav ett lätt modulärt intryck, men 

ändå att dom var så pass tjocka att dom skulle vara trovärdiga 

att bära vikt. Med trovärdig menar jag att besökaren inte 

ska bli orolig för att huset ska falla ihop. Min tanke var att 

”panelerna” i huset kan och ska vara föränderliga. I första 

prototypen testade jag att måla dessa. Jag gjorde färgval 

utifrån äggens färg på skalet.

MOODBOARD | HÖNSHUS 
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Anteckningar från byggdag: Efter att ha jobbat dag och natt 
med att få ihop delarna till det modulära hönshuset var jag 
minst sagt både trött och orolig. Dels att jag skulle har gjort 
något stort fel i konstruktionen eller att jag glömt ta med mig 
något viktigt Jag skulle i detta skede köra ner med höns och 
tillhörande driftmaterial samt hönshuset till Göteborg från 
Uppsala. Väl på plats möttes jag av ”hösstyrelsen” som var ivri-
ga på att börja bygga. Min oro för bygget var totalt bortkastad 
då de boende skötte det galant. Prototypen, hönshuset fung-
erade verkligen! Utan en ritning (jag hade märkt upp delarna 
i siffror)  och mina instruktioner lyckades de boende bygga 
huset. Det blev det bästa tillfället under hela mitt projekt, jag 
kunde observera skratt och en grupp som byggde ihop trots 
att det var första gången några av dem träffade

utanför facebookgruppen.  Dom uppskattade  huset, fästena 
och gick ingång på att själva bestämma hur dom skulle sätta 
ihop delarna. Just när det gick för bra för att vara sant kom 
en tant med en hund förbi och skrämde hönsen ut ur deras 
resebur... Det blev en hönsjakt! Hönsjakten slutade som tur var 
med att vi tillsammans fångade in hönsen. Jag tror faktiskt att 
”hönsstyrelsen” som grupp blev sammansvetsad av att klara 
av infångningen tillsammans. Nu var överlämningen klar och 
hönsstyrelsen ska testa att vara ägare av denna prototyp under 
två månader. 

hönshusprototypen 1 är ett modulärt hönshuskoncept 
bestående av Reglar, och väggar som fästs med 
buntband och 3D printade fästen. Till konceptet hör 
också en rekommendation av en ”Hönsstyrelse” samt 
ett höns-driftschema, en kompost/hönsmatskål, ett 
instagramkonto och en affish om vad hönsen gillar att äta. 

Designprocess, 
prototyp 1

Några personer från ”the Henboard” nöjda, efter ha färdigställt huset
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Bilder från byggdag
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Ett hönsschema

En kompost/hönsmatskål där de boende kan slänga matresrer

En affisch att sätta på kylen på vad hönsen gillar
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Första hönshus prototyp redo för att testas 
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2017.03.28 För att röra om i matsystemet har jag zoomat in på 
en liten plats, gjort ett mindre nytt system för att sedan göra 
det så kommunikativt som möjligt för att få projektet att  sprida 
ringar på vattnet. Jag har via hönorna varit aktiva i sociala 
medier men jag har också strategiskt skickat ut press riktat till 
olika journalister. Projektet har blivit uppmärksammat en hel 
del under tiden hönsen varit på plats. Man skulle kunna säga 
att hönorna är lite ”rockstars”. Dom har hittils varit med i både 
SVT, DN, SR och diverse tidningar inom fastighetsbranchen. 
Det är ingen slump eller ”tur” att projektet uppmärksammas, 
jag har medvetet lagt mycket tid på att skickat ut pressrelease 
och sett till att hönorna varit aktiva i sociala medier riktat till 
olika journalister. Att projektet dessutom befunnit sig på HSB 
Living Lab har hjälpt ”nyhetsvärdet”. Jag önskar att hönshuset 
blir en trojansk häst för att tala om matsvinn och matens värde. 
Först på HSB och sen på Konstfacks vårutställning. 

Att skala upp projektet till HSB:s bostadsföreningar tror jag 
skulle fungera, så länge viljan av att ha höns kommer från de 
boende. Jag kan se hönshus både hos förskolor, äldreboenden 
och kanske till och med restauranger. Just nu funderar jag på 
hur jag ska paketera projektet. Ska hönshuset fungera som 
en tjänst likt ”Bee Urban” ett företag som sköter och hyr ut 
bin ställa på tak i städer för att exempelvis ett företag får sin 
egen honung. Som jag ser min prototyp är det i första hand 

inte äggmaskiner. Visst får de boende ägg, men 5 hönor är i 
detta fall inte tillräckligt för att försörja 29 lägenheter. I första 
hand är mitt designförslag en social mötesplats som ska väcka 
relationen till var maten kommer ifrån. En påminnelse om att vi 
har hönsen att tacka för ett ägg och inte affären. När jag förra 
veckan besökte hönsen hade det hänt endel i huset. Hönsen 
har fått egna gardiner och de boende har byggt en stege upp 
till en sittyta i huset. En relation till hönsen börjar byggas. 
Ett projekt jag har följt är ”hen power”. Det är ett forsknings-
projekt där demensboenden får höns och planerade aktiviteter 
tillsammans med hönsen. Forskningsprojektet har visas sig vara 
väldigt positivt och hönsen har en ångestdämpande effekt på 
patienterna. I vissa fall har det även lett till att patienterna kan 
minska sina ångestdämpande mediciner. (www.equalarts.org.
uk 2017). Jag tycker det säger så mycket om hönsen. Vilken 
otroligt social påverkan dom ger ett sammanhang.

Diskussion(1 av 2) 
2017.03.28

För att röra om i matsystemet har jag zoomat in på en 
liten plats, gjort ett mindre nytt system för att sedan göra 
det så kommunikativt som möjligt för att få projektet att  
sprida ringar på vattnet. Med blicken i backspegeln kan 
jag se hur mycket jag har gjort i projektet, jag har kört på 
i turbofart. Därmed ser jag fram emot att låta projektet 
sjunka in lite, att få distans. Vart har projektet hamnat? 
Handlar det fortfarande om matsvinn? Att göra processer 
transparenta? eller har det mer blivit ett socialt projekt 
om en mötesplats för gemenskap?
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Instagramkontot till konstfacks vårutställning

Instagramkontot till de boende i HSB livinglab
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Designprocess
Prototyp 2

Estetiska, funktionella och 

arkitektoniska val

Bilderna nedan är  tagna från föränderliga miljöer i stan. 
Utifrån dessa försökte jag hitta vad som kommunicerar 
just urban miljö. Vad jag ska vrida åt trasan i estetiskt. 
Jag lånade material som berättar om föränderlig stad till 
min modul lösning. Osb-skiva, transparent akrylplast och 
buntband.

När jag haft min opponering på konstfack hade jag två val till 
Konstfacks utställning. Jag kunde ta upp huset från Göteborg 
(lite mer bekvämt) och ställa ut det och berätta om projektet 
som jag gjort på HSB. Ett annat alternativ skulle vara att göra 
ett nytt uppdaterat hönshus med förbättringar från förgående 
prototyp. Jag bestämde mig för att göra ytterligare ett höns-
hus, denna gång med Konstfacks vårutställning som kontext. 
Nu är det jag själv som blir ”användare” och ska ta hand om 
hönsen under utställningens tio dagar. Vidare i mitt estetiska 
utforskande, inför utställningen på konstfack bestämde jag 
mig för att vrida åt trasan om idén om det  ”urbana hönshuset”. 
Jag tittade på material från urbana miljöer, byggarbetsplatser 
bland annat och bestämde mig för att använda mig material 
som transparent plexi, osb skivor, signalfärgen gul och bunt-
band. Med insikter från förra prototypen behöver huset ha mer 
ljusinsläpp samt en tillhörande gård. För att komma ifrån ett 
intryck av nät/galler bur valde jag att istället göra gården av 

plexiglas. Jag tittade på omgivningen där huset skulle stå på 
Telefonplan och gjorde hål i plexiglaset för luftinsläpp i samma 
form som fönsterna på byggnaden bakom. Jag utmanade mina 
”fästen” och testade att bygga en annan formation, med tre 
dimensioner för att göra intrycket mer modulärt. På konst-
fack vill jag prata om cirkulär ekonomi. Mina ledord från den 
cirkulära processen, transparens modulärt och transparens 
har jag fortfarande. Jag vill skapa en social mötesplats som 
ska väcka relationen till vart maten kommer ifrån. Jag byggde 
två tillhörande podier med förhoppning att folk skulle slå sig 
ner och titta på hönorna, samt en gåpratare med kort text om 
projektet och adressen till instagramkontot. Inne i konstfacks 
matsal valde jag att ställa ytterligare en gåpratare med en 
uppmaning till gästerna att slänga deras rester i en hink som 
skulle bli hönsmat.
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Bilder från byggdag
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Bilder från byggdag
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Som jag nämnde i min inledning är matsystemet politiskt, 
kulturellt, socialt, ekonomiskt och så mycket mer. De olika 
lagerna i matsystemet är minst sagt många och de är alla 
sammanflätade i olika sociala lim. Att matsystemet utarmar 
planetens naturresurser är inte en ensam aktörs fel. Jag vill 
jämföra det med allmänningens dilemma eller allmänningarnas 
tragedi. Ett exempel på allmänningens tragedi  (på engelska 
”tradgedy of the commens” ) kan förklaras med en berättelse 
om en bys betes mark som alla bybor ägde gemen samt. Alla 
fick släppa sina får på all män ningen. Det fanns alltid plats för 
ett får till, men till sist blev det för många får, så all män ningen 
blev avbetad och värde lös. Även om några bybor insåg risk er na 
så vann de inget på att hålla sina egna får borta från all män-
ning en för att minska avbet ningen. Då skulle de avstå bete 
åt någon annan utan att få något i gengäld. Det krävs alltså 
att alla bybor kommer överens om att hus hålla med betet på 
all män ningen. Ett annat exempel är överfiskning i våra hav. Ett 
ensamt fiskelag vill gärna maximera sin vinst, men när alla gör 
det så riskeras fiskenäringens framtid, vilket drabbar alla på 
sikt. ( Ostrom, E., 2008. )

Tänk nu att planetens naturresurser skulle vara ”bytes 
marken” i berättelsen. Och att planetens  befolkning 
motsvarar ”byborna”. Eller tänk att ett gemensamt hönshus 
är ”bytesmarken” och att de boende i en bostadsförening 
motsvarar ”byborna”...

Jag tror att vi behöver samarbeta på alla nivåer i systemet. 
Alltifrån att länder och politiker behöver samarbeta till att likväl 
grannarna behöver det. Jag tror att samma principer gäller för 
hur vi bäst uppnår ett samarbete oavsett om det är grannarna 
eller politiker som ska komma överens om klimatavtal. 
Nobelpristagaren och nationalekonomen Elinor Ostrom visade 
i sin forskning att långsiktiga samarbeten är möjliga om det 
finns en tillit bland aktörerna. En tillit som stärks och byggs 
upp av kommunikation, och särskild kommunikation som sker 
ansikte mot ansikte. I Ostroms arbete definerade hon åtta 
designprinciper för att motverka allmänningens dilemma. När 
jag designade hönshuset till HSB Living Lab tittade jag på 
dessa: 

1. Define clear group boundaries.

2. Match rules governing use of common goods to local needs 
and conditions.

3. Ensure that those affected by the rules can participate in 
modifying the rules.

4. Make sure the rule-making rights of community members 
are respected by outside authorities.

5. Develop a system, carried out by community members, for 
monitoring members’ behavior.

6. Use graduated sanctions for rule violators.

7. Provide accessible, low-cost means for dispute resolution.

8. Build responsibility for governing the common resource 
in nested tiers from the lowest level up to the entire 
interconnected system.(Ostrom, E., 2014.)

Tragedin som skulle kunna hända med hönshuset är bland 
annat att hönsen skulle kunna misskötas. Att de boende tänker 
på sin egen vinning i driften och det bildas konflikter istället för 
att ta väl hand om dom tillsammans. För att få med de boende 
på tåget så lät jag ideér och lösningar komma från dem. Utifrån 
ett hav av idéer plockade jag ut några till skapade jag bland 
annat den sk hönsstyrelsen. En facebookgrupp där de boende 
lätt kan bestämma tillsammans och kommunicerade varandra 
mot ett gemensamt mål dvs -Ta hand om hönsen. Denna täcker 
in nästan samtliga principer. Hönschemat är framförallt princip 
8. Min tanke med att de boende skulle bygga hönshuset 
tillsammans är också grundat i dessa principer. Min inten-
tion med att om dom bygger upp huset tillsammans, ansikte 
mot ansikte var att tillit skulle skapas. När jag läser dessa 
designprinciper tänker jag att dessa går hand i hand med 
arbetssättet co-design. Om inte användaren i detta fall hade 
fått vara delaktig i besluten hade själva genomförandet och 
mottagandet av hönshuset sett annorlunda ut. Därför funderar 
jag, hur skulle det se ut om jag skalade upp mitt designförslag? 
Hur gör jag för att användaren ska känna sig delaktig, trots att 
den inte varit med i designprocessen? Om önskan om att äga 
ett hönshus med sina grannar kommer från användaren tror 
jag att en uppskalning skulle kunna funka. Något som skulle 
stärka förslaget är om drifttips såsom ett schema och hur man 
skapar en hönstyrelse skulle ingå. Men om HSB plötsligt skulle 
implementera hönshus i olika föreningar utan  någon typ av 
driftförslag och förankning hos de boende tror jag att risken 
finns att det skulle uppstå konflikter är större.

Diskussion(2 av 2)
2017.05.29

 
Att hantera ett komplext problem såsom det ohållbara 
matsystemet, kräver tillvägagångssätt som accepterar 
problemet som komplicerat och söker designförslag 
som är lämpliga för komplexa problem. Genom mitt 
designförslag kan jag ge ett litet smakprov på en 
alternativ livstil, scenario eller berättelse om hur vi skulle 
kunna leva. Jag vill göra ett konkret exempel som som 
kan stå för sig självt och som i sin tur kan sprida ringar på 
vattnet för en mer hållbar livstil.
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Mitt projekt är inte en designlösning, utan snarare designpro-
jekt då det är föränderligt. Om jag skulle skala upp projektet 
skulle jag behöva ta hänsyn till nya aspekter. Det kommer 
vara föränderligt projekt beroende på vilken kontext jag är 
i. Eftersom jag vill jobba med systemförändring, att gå från 
linjär till cirkulär matekonomi har jag tittat närmare på Donella 
Meadows leverege points. Hur kan jag påverka så mycket  
som möjligt? Meadows skisserade tolv punkter eller nivåer av 
ingrepp för komplexa problem. I texten ”places to inteviene 
in a system” tycker jag har varit extra intressant i mitt projekt 
kopplat till matsystemet. Vart i systemet skall jag som designer 
ingripa?( Meadows, D., 1997 ) Vid ena änden av Medows punk-
ter beskriver hon är relativt lätta att förändra; sk lågt hängande 
frukter. I sig har de i allmänhet endast en liten inverkan. Här 
skulle jag säga att själva handlingen ”att de boende slänger 
sina matrester till hönsen” hamnar. Visst tar man hand om mats-
vinnet, men problemet ligger djupare än så. Själva problemet 
matsvinn utspelar sig förmodligen inte i matrester på tallriken 
utan har att göra med att man kanske köper för många tomater 
i affären, som i sin tur handlar om att maten är för billig eller 
någon annan anledning, 
I andra änden är systemets mål och det paradigm där systemet 
fungerar, punkter som ofta är mycket svåra att förändra men 
om de ändras kan ha stor inverkan. Här tänker jag att det rör 
sig om politiska förändringar, värderingar eller kanske en re-
volution. Men också kulturella och sociala förändringar. Dessa 
”ställen att ingripa” uppstod av Meadows års erfarenhet av att 
arbeta med komplexa system och av hennes frustration för vår 
tendens att söka enkla lösningar som verkar intuitivt korrekta 
men ofta är felaktiga. 

Kan jag ingripa på flera nivåer i systemet samtidigt? Med mitt 
hönshus har jag många gånger funderat på dessa punkter. Jag 
vill förändra folks vardag, fånga en och en annan lågt hängande 
frukt men framförallt vill jag skapa opinion. Tänk om hönshuset 
kan bli en trojanskhäst för att prata om systemförändningen 
cirkulär ekonomi. Därför har jag skapat ”theurbanhens” som 
ett instagramkonto. Där kan jag via hönsen prata om cirkulär 
ekonomi och behålla besökaren även efter utställningen. HSB 
har bett mig prata om projektet i Almedalen. Jag tänker prata 
om projektet som ett exempel på en cirkulär matprocess och 
hur man kan skapa en social mötesplats. Hönshuset är inte en 
lösning på matsvinnsproblematiken, men jag tror att vi behöver 
fler förslag på hur vi kan leva annorlunda. Som jag nämnde i 
introduktionen av mitt projekt har matsystemet många lager. 

Mitt projekt har också många lager. På min opponering dök 
den oundvikliga diskussionen om hönans perspektiv upp. 
Något som jag parallellt funderat mycket kring under hela pro-
jektet, medvetet valt att inte belysa. Jag gjorde en avgränsning 
om att detta projekt ska handla om människans perspektiv, om 
hur hönsen kan vara en trojansk häst för att skapa gemenskap 
och förståelse för vad maten kommer ifrån. Jag ville inte att 
diskussionen skulle handla om hur vi domesticerar djur. Det 
tar bort fokuset för vad jag tycker är viktigast och det jag valt 
att jobba med i projektet. Jag ville heller inte att mitt projekt 
skulle hamna i ”djur i bur” debatten. Visst är det fruktansvärt 
hur höns har det i dagens produktion. Men om jag talar om 
hönsproduktionen och dess burar, handlar projektet om något 
annat. Nåväl, när det jag i slutändan ställer ut på konstfack 
kvarstår faktum att jag ställer ut ett  hönshus med höns i 
och att jag, precis som alla andra människor, domesticerar 
hönsen. Då blir en extra utmaning för mig för att besökarna 
skulle uppfatta projektet enligt min intention. Det är viktigt 
att hönsen har det bra och mår bra, men det måste också se 
så ut för besökarna.  På morgonen innan vernissagen väcktes 
denna oro i  mig igen. Jag hade placerat hönshuset på en plats 
där det stod food trucks med kycklingar på menyn. Tänk om 
folk uppfattar detta som att jag har designat lokal produktion 
för ”pulled chicken”?! Ett mardömsscenario skulle vara om jag 
inspirerade människor till att bruka mina hönor som produk-
tion. Även om denna oro inte riktigt var rationell så har landat 
i är att jag inte kan styra vad människor ska prata om kring 
hönshuset. All diskussion är bra diskussion. Hönshuset blev på 
konstfack många gånger en mötesplats för förbigående och 
framförallt barn med föräldrar var flitiga besökare. När jag hört 
människor prata så har det varit mycket kommentarer om att 
det är väldigt trevligt och jag har märkt hur hönsen är en riktig 
”conversation starter”. 
Under tio dagar har jag tagit hand om tre hönor inne i staden. 
Själva driften har varit löjligt trevlig. Då jag själv kände mig 
trött under utställningen har jag undvikit platsen när det varit 
som mest folk. Jag har istället lärt känna hönorna och hämtat 
energi i dom. Jag har upptäckt hur dom dag för dag tytt sig 
till mig mer och mer när jag kommit med konstfacks matavfall. 
Jag känner verkligen deras värde. Äggen har för mig varit 
sekundära. Hönorna har väckt både min empati och minst sagt 
de boende som fortfarande lever med sina hönor i Göteborg. 
När jag plockade ner huset kom en dam fram och sa att det var 
synd, för hon och hennes väninnor hade börjat ses vid höns-
huset om kvällen. Återigen, med blicken i backspegeln är det 
sådana kommentarer som fyller mig med energi. Att jag som 
designer kan skapa ett sammanhang och en mötesplats. 
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Vänner och familj och John-Daniel för att ni pallat med 
mig när jag varit extra tankspridd och tappat bort det 
mesta. Tack John-Daniel för bästa stöd och alla fina bilder. 
Tack Linda för att du hjälpte mig att skriva en ”att göra 
lista när jag behövde struktur. Tack Katja för att du alltid 
är så jobbig och gör så att pushar mitt projekt ett steg till. 
Tack Morgan Rudberg för fin handledning. Tack Loove är 
ett så positivt bra bollplank. Tack Bosse som sa ”kör” när 
jag velade. Tack alla som hjälpt mig i verkstaden Inger, 
Janne och Gunnar. Tack HSB och HSB Livinglab för att 
jag fick träffa era fina hyresgäster och organisation. Tack 
mina fina kollegor på Beteendelabbet som tålmodigt 
väntat på att jag ska bli klar någon gång. Tack till Stig och 
Lena för all hjälp med höns och utrustning och kunskap. 
Utan er hade det inte gått.
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