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Sammanfattning
I mitt examensarbete har jag koncentrerat mig på produkters taktila och haptis-
ka kvaliteter. Jag ville bland annat undersöka vad som upplevs som intressant 
i olika former när man inte ser dem och hur man kan få föremål att kännas 
intressanta och uttrycksfulla utifrån ett känselperspektiv. Bakgrunden är att 
jag ofta kommit på mig själv med att formge saker till största delen för ögat 
medan jag ofta uppskattar produkter främst utifrån hur de känns att använda. 
För att få arbeta med olika aspekter av känsel valdes tre produkter som man 
möter och använder på olika sätt. Produkterna är en dimmer, en väckarklocka, 
och ett överfallslarm. 

Dimmern har inspirerats från rörelser man minns med kroppen. Rörelser som 
är inbjudande och lustfyllda, som att dra en pinne mot ett staket eller att dra 
fingrarna över tangenterna på ett piano. Arbetet med väckarklockan har han-
dlat mycket om hur man tar in information med känseln och hur man kan an-
vända sig av taktila och haptiska egenskaper på ett meningsfullt sätt i produk-
ten. Överfallslarmet har fått sin form utifrån diskussioner kring skissmodeller 
som av försökspersonerna endast fått upplevas med känseln. Målet har varit 
att få överfallslarmet att upplevas som tryggt, som att hålla en vän i handen.

Väckarklockan har uppstickande kulor som representerar den tid man har kvar att sova. Exakta tiden visas på urtavlan på undersidan

Överfallslarmet har formats för att upplevas som tryggt och är 
t ex täckt med ylletyg där det ligger mot handflatan.

Dimmern är formad för att man ska minnas med kroppen hur den känns att använda.
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Bakgrund
När vi rör vid saker kommer vi i direktkontakt med dem på ett sätt som vi 
inte gör genom att bara se på dem. Med känseln går det inte att stå på avstånd 
och betrakta något lite halvslött, för att uppleva objekt med känseln krävs mer 
engagemang. Känseln har som bekant mycket att göra med hur vi upplever 
kvaliteten hos produkter (tex tyngd och mtrl). Många av mina favoritsaker är 
favoriter just på grund av hur de känns att använda och ändå kommer jag ofta 
på mig själv med att formge saker till största delen för ögat. I mitt examensar-
bete har jag därför låtit känseln få spela huvudrollen.

Målsättning
Målsättningen har varit att arbeta med form med utgångspunkt i hur den up-
plevs med känseln. Jag har t ex velat undersöka vad som upplevs som in-
tressant i formen när man inte kan se den och om man uppskattar samma saker 
hos en form med känseln som med synen. Hur kan man få föremål att kännas 
intressanta och uttrycksfulla även när man inte ser på dem? Kan man göra en 
produkt mer attraktiv genom att lägga ner extra omsorg på hur den upplevs 
när man tar i den? För att undersöka det har jag att arbetat med tre produkter 
och lagt fokus i arbetet på att göra dem intressanta utifrån de känselrelaterade 
upplevelserna av dem.

Val av produkter
För att få arbeta med olika aspekter av taktila och haptiska upplevelser valdes 
produkter man möter och hanterar på olika sätt. Produkterna är en dimmer, en 
väckarklocka och ett överfallslarm. Väckarklockan för att den är intressant att 
arbeta med utifrån aspekten att man ska förstå den utan att se den. Det är också 
en produkt där det ofta är mycket möda nedlagt på hur den ser ut och mindre 
möda nedlagt på hur den känns att ta i. Dimmer har jag valt för att det är en 
produkt man har kontakt med under en kort stund, som ett kort möte. Över-
fallslarmet valdes för att det är en produkt man kan sitta och fingra på i väs-
kan på väg hem i bussen och utforska formen aktivt med händerna på samma 
sätt som man aktivt kan undersöka någonting med ögonen. Det är också en 
produkt som är gjord för att hållas i handen.
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Avgränsningar
Eftersom syftet främst varit att undersöka hur produkterna kan uttrycka sig 
när man inte ser dem och hur man kan addera taktila och haptiska kvalitéer till 
dem var det inte målgruppen i sig som var det mest intressanta. Därför valdes 
en produkt (eller en grupp produkter) ut inom respektive produktområde och 
målgruppen för dessa har sedan använts som målgrupp under arbetet. Målet 
med projektet har inte heller varit att gå in så djupt på tekniken i de valda 
produkterna men de har getts en realistisk storlek så att den teknik som krävs 
ska få plats. Produkterna har inte heller formgets utifrån att de ska bli hjälpme-
del för synsvaga.

Orientering och Kartläggning
Den första delen av processen användes till stor del åt att samla in fakta om 
hur vi upplever världen med känseln. Jag sökte i litteratur om känsel och 
perception och talade med professor Gunnar Jansson från Uppsala universitet 
som ägnat sig mycket åt känselperception. Jag läste också i Martin Lindstroms 
bok Brand Sense som handlar om hur man kan stärka ett varumärke genom att 
involvera alla våra sinnen i upplevelsen av produkten. 

För att få diskutera form utifrån hur den upplevs med känseln gjordes un-
dersökningar där ett antal personer fick känna på föremål utan att se dem 
och berätta vad de upplevde som intressant och ointressant med formen. Jag 
besökte även en blind kvinna som förlorat synen för 6-7 år sedan för att dis-
kutera form och hur hon får sin vardag att fungera.

För att se vad som fanns på marknaden och för att få större förståelse för de tre 
utvalda produkterna besöktes butiker och internetsidor. Företag med kunskap 
om de olika produkterna kontaktades också. Under hela processen har inspira-
tion samlats från olika produkter och material som varit trevliga eller spän-
nande utifrån ett känselperspektiv. 

Taktil, kinestetisk och haptisk
När man talar om känsel används ofta ord som taktil, kinestetisk och haptisk. 
Det taktila sinnet har med beröringsförnimmelser att göra. Värme, kyla, smär-
ta och tryck är kopplat till taktila förnimmelser. Tryck innefattar möjlighet att 
uppfatta vibrationer och struktur. Kinestetiska sinnet har att göra med förnim-

Bild 1: Taktil förnimmelse av struktur.

Bild 2: Haptisk perception av form.
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melse i muskler, senor och ledgångar (muskelkänsla). Haptik har att göra med 
både beröringsförnimelser och muskelkänsla, att aktivt utforska något med 
känseln.
  
Känsel och syn
David Katz är en tysk forskare inom perceptionspsykologin som har ängnat 
sig mycket åt hur man upplever saker med känseln. Han har skrivit en bok 
som heter the World of Touch där han bland annat skriver att ”när man rör vid 
saker väcker man dess egenskaper till liv” och att ”de taktila egenskaperna i 
ens omgivning är tysta tills vi ber dem tala”. Han skriver också mycket om 
hur viktigt rörelse är för att uppfatta saker med känseln. Om man får något 
tryckt i handen har man mycket svårare att uppfatta formen än om man aktivt 
rör vid den. Katz gör jämförelsen att ”Eyemovements do not create colours 
the way finger movements create touch”. När man ur minnet tänker på hur en 
sak känns tänker man oftast på hur den känns när man aktivt rör fingrarna över 
den. 

Man uppfattar form långsammare med känseln än med synen och har en 
mindre överblick eftersom man bara kan känna en del av formen i taget som 
är stor som ens två händer (om man använder händerna). Fingrarna är mer 
känsliga för att uppleva strukturegenskaper (micromorphic) än för att uppleva 
formegenskaper (stereognosis) dvs form  uppfattar vi bäst via synen medan 
textur framträder mer då vi använder oss av känseln. Information om tempera-
tur, vikt och hårdhet kan enbart upplevas genom haptiken.

Man använder ofta känseln för att avslöja visuella illusioner, d v s om man 
inte riktigt tror på vad man ser så går man fram och känner på det. Men det har 
visat sig att synen i vissa fall dominerar över känseln. I Bengt Molanders bok 
Vetenskapsfilosofi beskrivs ett experiment när man får hålla i en kub och se på 
den genom en lins som gör att ögat uppfattar den som ett rätblock. Kuben up-
pfattas då som ett rätblock även med känseln.

Diskussioner om form utifrån känselupplevelsen
För att få diskutera form utifrån hur den upplevs med känseln fick fem per-
soner med ögonbindel undersöka former med händerna. Tre av försöksperson-
erna är studenter på Industridesign i årskurs 2. De andra två försökspersonerna 

Bild 3: En lime upplevd med synen.

Bild 4: En lime upplevd med känseln.
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arbetar inte med form, en av dem är optiker och den andra arbetar i mörkrum 
på ett fotolabb. Undersökningen filmades samtidigt som anteckningar gjordes 
på utskrivna bilder av formerna.

Syftet med undersökningen var först och främst att få igång en diskussion om 
form utifrån känselupplevelsen. En frågeställning var om man föredrar samma 
former med känseln som med synen och vad som upplevdes som intressant 
eller störande i formerna när man inte kunde se dem. En annan frågeställning 
var hur känslig man är för detaljer och små skillnader i formen med känseln.

I den första övningen fick försökspersonen med ögonbindel känna på sex 
modeller av mixerstavar utan att i förväg veta vad modellerna föreställde och 
blev ombedda att rangordna formerna från den mest intressanta till den minst 
intressanta. De blev ombedda att berätta vad som kändes mest intressant med 
formerna och om det var något i formen som störde eller kändes ointressant. 
De fick också frågan om vilken form de lade ner mest tid på och om det var 
för att den var svår att förstå eller för att den var intressant. Efter detta fick 
försökspersonerna ta av ögonbindeln och rangordna formerna igen med hjälp 
av synen. När de fick se på formerna fick de svara på om formerna såg ut som 
de hade föreställt sig. 

I den andra övningen fick försökspersonerna göra samma sak som i den första 
övningen med sex mindre former som inte föreställde produkter. I en tredje 
övning fick försökspersonerna med ögonbindel jämföra fyra deodoranter par-
vis med varandra och beskriva skillnaderna mellan dem. Försökspersonerna 
blev också ombedda att beskriva en favoritprodukt när det gäller att ta i den 
och en produkt de inte tyckte om att ta i. Syftet med detta var att få höra vilka 
ord som användes när man beskrev dem.

Slutsatser från formdiskussioner
Det som i flest fall kommenterades som intressant i formerna när man inte 
kunde se dem var kanter, linjer och ytor som kunde följas runt formen så att 
man inte behövde hoppa med handen (se bild 6). Skarpa kanter (men inte för 
vassa) i kontrast till mjuka lena former (naturformer som vattenslipade ste-
nar) upplevdes också som intressant (se bild 7). Former som beskrevs som 
hela som inte har någon speciell upp och nedsida kommenterades också i flera 

Bild 5: 
Exempel på anteckningar 
från formdiskussioner.
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fall som positivt och intressant. Likaså former man kunde stoppa in fingrarna 
i och undersöka på insidan. Fler saker som ansågs vara intressant var faser 
och knäckar, konvext i kontrast till konkavt, kontrast i ytstruktur och uttag ur 
ytorna.

Saker som upplevdes som störande i formerna när man inte såg dem var tvära 
avbrott (t ex vid foten på många former), vassa och abrupta slut på ytor, kanter 
och linjer. För rörigt, för många ytor som möts eller för mycket riktningar och 
linjer gör att man inte förstår och inte får en klar bild av formen. Samtidigt 
kommenterades det också i vissa fall att det var trist när man förstod formen 
direkt och den inte bjöd på några överraskningar. För symmetriska former up-
plevdes inte heller som särskilt spännande att uppleva med känseln. 

Två av mixerstavsformerna blev utmärkande mer intressanta när man såg dem 
än när man kände på dem (se bild 8). I det ena fallet (den mer symetriska for-
men) verkade det ha att göra med proportionerna kom fram bättre när man såg 
den. I det andra fallet verkade det bero på att man inte riktigt förstod och fick 
en bild av formen då man bara fick undersöka den med känseln.

Två av formerna hamnade ofta högre upp på skalan då man enbart upplevde 
dem med känseln (se bild 9). I det ena fallet (tulpanformen) användes ord som 
skön att ta i, ligger fint i handen. Speciellt den översta delen av formen up-
plevdes som spännande när man inte såg den. I det andra fallet uppskattades 
de tydliga ytorna och att det fanns linjer att följa runt formen då man inte såg 
den. När man sedan fick se den kommenterades den oftare som ”konventio-
nell” och ”vanlig”

När det gäller de mindre formerna var den tydligaste slutsatsen att speciellt 
en av formerna vann mycket på att man kunde se den. Det verkade som att 
den blev betydligt intressantare att se på när den stod på högkant och fick en 
riktning snett uppåt. Den största av formerna upplevdes också i regel som 
intressantare när man inte kunde se den än när man kunde se den. Det verkade 
spela in att den var så stor att den kunde upplevas med bägge händerna. De 
minsta av formerna verkade inte vara så intressanta att uppleva med känseln 
och gav ibland till och med upphov till irritation.

Bild 6: Kanter och ytor att följa runt formen 
upplevdes ofta possitivt.

Bild 7: Skarpa kanter i kontrast till mjuka lena 
former upplevdes ofta som intressant.

Bild 8: Former som upplevdes som mer 
spännande med synen än med känseln.

Bild 9: Former som upplevdes som mer 
spännande med synen än med känseln.
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När det gäller jämförelserna mellan deodoranterna var slutsatserna att saker 
verkar upplevas olika beroende på vilken hand man håller dem i. Små skill-
nader i proportioner verkar vara svåra att uppfatta likaså små skillnader i 
krökning på en yta. Däremot uppfattades skillnader i ytstruktur genast. Den 
deodorant som var tyngre och hade olika struktur i material kommenterades 
spontant som en dyrare produkt.

Marknadsinventering av väckarklockor
De uraffärer som besökts under marknadsinventeringen har haft ett stort utbud 
av både analoga och digitala väckarklockor. Det finns större modeller som är 
tänkta att placeras i hemmet och mindre som är gjorda för att kunna tas med 
på resan. Vissa av dem fungerar även som klockradio, eller väcker dig med en 
vibration under kudden.

Trenden verkar gå mot att det säljs mer analoga väckarklockor än digitala och 
att väckarklockorna till viss del ersatts av mobiltelefonernas väckningsfunk-
tion. Utbudet av analoga väckarklockor för seende i uraffärer är ganska stort 
även om många liknar varandra. Det finns retromodeller, skojiga klockor, 
poppiga klockor och vuxnare varianter. Ett litet urval av väckarklockorna som 
hittats under kartläggningen visas i bild 10. 

Bland de digitala väckarklockorna finns sådana som projicerar upp tiden stort 
i taket, vilket kan vara praktiskt om man är synsvag. Det finns också digitala 
väckarklockor som har knappar med olika struktur och kännbara symboler 
men de kräver att man kan se vad klockan är. Ingen av butikerna har haft väck-
arklockor som man kan känna tiden på utan har hänvisat till specialbutiker 
som säljer hjälpmedel för synskadade. 

För att förstå vad som krävs av väckarklockor för synsvaga besökte jag Uri-
form och Iris Hadar, två butiker som säljer produkter för synskadade. Under 
besöken fick jag reda på att om man är blind är det inte säkert att man använ-
der sig av vanliga siffror och därför är de taktila klockorna analoga. På Iris 
Hader har de alla modeller som går att få tag på i Sverige dessa visas i bild 11 
där det också finns några modeller som hittats på nätet.

Bild 10: Ett urval av de väckarklockor som finns på marknaden

Bild 11: Ett urval av taktila väckarklockor för synsvaga.
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Marknadsinventering av dimrar
Det finns standardvarianter av dimrar i vit plast och även ett sortiment som är 
gjort för att passa in i gamla hus. Det finns också ett antal mer påkostade vari-
anter som antingen sticker ut lite eller smälter ihop med bakgrunden.

För att få information om hur dagens dimrar fungerar kontaktade jag Eljo och 
Schnider electronic som tillverkar dimrar. De berättade att man använder olika 
dimrar till olika lampor. Osram har nyligen utvecklat en lågenergilampa som 
kan dimras. Det finns olika sorters reglage man kan använda för att dimra en 
lampa. De som används idag är vred, touchreglage och tryckknappar. Man kan 
också använda fjärrkontroll. En dimmer kan också fungera med ett reglage av 
mixerbordstyp. 

Marknadsinventering av överfallslarm
Det finns två sorters överfallslarm, ett gasdrivet och ett batteridrivet. Bland de 
batteridrivna finns mer robusta varianter och mer nyckelringsliknande saker. 
De batteridrivna har ofta en hake man kan fästa i sina kläder som är fästa i 
en sprint. Larmet aktiveras sedan genom att sprinten dras ur. Vissa av de mer 
seriösare larmen har även en handledsrem som gör att man inte tappar dem. 
Det finns även stegräknare med batteridrivet överfallslarm i.

För att få mer information om överfallslarm kontaktade jag Polisen i Västerort 
och Bodyguard i Göteborg, ett företag som säljer överfallslarm. Polisen ansåg 
att denna typ av överfallslarm kan inge en falsk trygghet och arbetar själva 
med en typ av trygghetstelefoner som enbart ges ut till personer som lever un-
der reella hot. På Bodyguard säljer de just nu bara gasdrivna larm eftersom de 
är tåliga mot fukt och inte får slut på batterierna. Nackdelen med dessa larm är 
att de bara låter så länge du håller in en knapp. Fördelen med de batteridrivna 
sprintlarmen är att de låter ända till sprinten sätts tillbaka och enligt Body-
guard kommer det att utvecklas mer pålitliga varianter av de batteridrivna 
larmen också.
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Målgrupp och inriktning
För att inte ta för mycket tid från det jag främst velat undersöka, dvs hur 
produkter kan formges utifrån känselupplevelsen av dem, har jag valt att inte 
lägga så stor vikt vid att ta fram och analysera målgrupp i projektet. För att ha 
något till stöd vid skisser och beslut har målgrupper identifierats utifrån befint-
liga produkter.

Väckarklocka
När jag sökte efter målgrupp att rikta väckarklockan mot fastnade jag för den 
målgrupp som köper de lite “poppigare” armbandsuren från accent. De visar 
tid på ett lite annorlunda sätt och jag anar en lite filosofisk inställning till tiden 
t ex i klockan frost, där visarna är halvt dolda bakom ett frostat glas. Jag valde 
att rikta min väckarklocka till ovan nämnda målgrupp och utgick från accent-
klockorna för att bestämma vad väckarklockan skulle uttrycka. Jag kom fram 
till att den ska upplevas som poppig och ändå kännas vuxen och exklusiv. 
Klockan skulle också vara lätt att förstå med känseln och även kunna använ-
das av en synskadad.

Dimmer
När det gäller dimmern finns det tre tydliga köpare. De som försöker gömma 
bort dimmern så mycket som möjligt och försöker få den att smälta in i 
bakgrunden, de som köper standardsortimentet i vit plast och de som låter 
dimmern sticka ut och bli en inredningsdetalj. Det är den sistnämnda målgrup-
pen jag valt att rikta mig till eftersom det är den målgrupp jag bedömer som 
mest intresserade av sina dimrar.

För att få fram vad dimmern ska uttrycka för att attrahera den målgruppen list-
ades egenskaper jag ansåg att denna målgrupp uppskattar hos en inredningsde-
talj. Dessa egenskaper var bl a kvalitet, nyhet, trend, speciella märken, påko-
stat och ”stilrent”. Ur dessa försökte jag hitta egenskaper som har med känseln 
och göra och valde ut kvalitet och annorlunda/nyhet. Målgruppen vill ju att 
dimmern ska sticka ut lite och då vill man inte bara gå förbi och slentrianmäs-
sigt tända ljuset. Jag ville att känslan av att använda dimmern skulle sätta sig i 
kroppen, så att man kan minnas hur det känns att använda den. Den egenskap 
som närmast kunde koppla till detta var Rituell.

gömma bort dimmern Standard sortiment

låta dimmern synas

Armbandsur från Accent

10



Överfallslarm
Under marknadsinventeringen av överfallslarmet hittade jag tre tydliga 
grupper av köpare. Den första gruppen är de som köper de små nyckelring-
sliknande batteridrivna larmen i kulörta färger. En gissning är att dessa larm 
riktar sig till en ganska ung målgrupp. Den andra gruppen konsumenter köper 
de larm som ser mer allvarliga ut, gasdrivna eller de batteridrivna larmen som 
är lite större och dyrare, dessa är mer av typen unisexlarm och utger sig inte 
för att vara leksaker. Den tredje gruppen köper produkter som t ex stegräknare 
där överfallslarmet finns som en extra funktion. Jag valde att rikta mig mot 
den grupp som köper de mer seriösa larmen och utgå ifrån att det sitter bra 
teknik i larmet så att det inte lovar mer än det håller.

Under funderingar över vad överfallslarmet skulle uttrycka dök frågan upp 
om hur pass säker man ska känna sig när man går med larmet i handen. Allra 
säkrast skulle man ju känna sig om larmet kändes som ett vapen man kunde 
använda mot en eventuell angripare men detta skulle ju vara en falsk trygghet. 
Larmets funktion är ju mera att kalla på hjälp om någonting händer och jag 
bestämde mig för att lagom tryggt skulle vara att det känns som att hålla en 
vän i handen när man går hem från bussen på natten. Larmet ska också ut-
trycka att det inte är en leksak eftersom man ändå ska ta det på allvar och inte 
springa runt och leka med det.

Ur formdiskussionerna kom det fram att man tycker det är intressant att kunna 
följa någonting runt formen (t ex en yta, en linje eller en kant) och det ville jag 
försöka använda mig av i överfallslarmet. Det var också uppskattat med for-
mer som beskrevs som naturformer som lena stenar med kontrasterande kanter 
och det ville jag också hämta inspiration från

Batteridrivet larm med sprint

Batteridriven nyckelringsvariant
med sprint

gasdrivet överfallslarm

Stegräknare med överfallslarmsfunktion
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Skissprocessen
De tre produkterna skissades fram parallellt men för att göra processerna tyd-
ligare beskrivs de här var och en för sig. Eftersom projektet handlat om kän-
sel har en stor del av skisserna gjorts som olika typer av modeller, speciellt i 
början av processen. Senare i processen varvades tredimensionella skisser med 
tvådimensionella skisser på produkternas utseende.

Skissprocess väckarklockan
Under första delen av skissprocessen undersöktes olika sätt att visa tid så att 
man kan använda sig av känseln för att förstå vad klockan är. Hur orienterar 
man sig på urtavlan och hur tydliga behöver visare och markörer vara?  Olika 
urtavlor skissades upp i kartong och grönskum. Visarna på de taktila klockor 
jag känt på under marknadsinventeringen kändes väldigt veka och ömtåliga 
och detta var något jag gärna ville komma bort ifrån. För att göra det skiss-
ades bland annat på visare som trycks upp ur urtavlan underifrån, urtavlor där 
visarna är skivor som vrids runt som på vissa äggklockor och urtavlor som inte 
har visare där istället markeringar för timmar och minuter går från negativa till 
positiva former när de osynliga visarna pekar på dem. 

Från de första skisserna kom jag fram till att visare och markeringar måste 
vara väldigt tydliga för att man som otränad snabbt ska förstå vad klockan är 
enbart genom att använda känseln. Jag märkte också att vi är väldigt vana vid 
att förstå en traditionell urtavla med analoga visare och att den igenkänningen 
var till stor hjälp när man skulle använda sig av känseln för att förstå. Urtavlan 
fick inte bli för stor eftersom man förlorar överblicken om man inte kan känna 
hela urtavlan med handen på en gång. En riktning på urtavlan hjälpte till för 
att snabbt kunna orientera sig fram till urtavlans tolva och vidare till de andra 
klockslagen.

För att göra klockan så tydlig som möjligt skissade jag vidare i lera och 
försökte hitta olika sätt att använda hela formen för att underlätta orienteringen 
och förståelsen för vad visarna pekar på. I bilderna längst ner här bredvid visas 
en skiss där markeringarna för 12, 3,6 och 9 får gå runt hela formen och på så 
sätt kan kännas ända från handflatan när man håller i klockan. Även de mindre 
markeringarna kan kännas från klockans sida och det finns en tydlig marker-
ing för vad larmet är ställt på för att man ska snabbt ska kunna känna hur lång 
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tid man har kvar att sova. Här började det komma upp tankar på om det verk-
ligen fanns en mening med att göra en väckarklocka på detta sätt om den inte 
enbart ska vara till för synskadade. När man som seende kommit så långt att 
man lyft upp väckarklockan och börjat känna på den vore det nog enklare att 
bara öppna ett öga och snabbt förstå vad klockan visar istället för att försöka 
fundera ut det med hjälp av känseln. Det man vill veta när man vaknar till på 
natten är ju egentligen bara ungefär hur lång tid man har kvar att sova, detta 
vill man få reda på utan att behöva vakna till så mycket. Framåt morgonen vill 
man antagligen veta lite mer noggrant hur lång tid man har kvar att sova.

Jag skissade vidare på hur man kunde utforma en väckarklocka som uppfyller 
de kriterierna och skulle fungera mer som en sovtimer. Några exempel på 
skisser finns här bredvid. En idé var formad som ett timglas där tiden rinner 
ut, en annan som en rad dominobrickor som faller ner en efter en. En tredje 
väckarklocka var inspirerad av en växt med två rader av pärlor på ett snöre 
med pinnar igenom som sänks ner när klockan går så att växten vissnar. Varje 
pärla på det ena snöret är en timme att sova och när man är inne på den sista 
sovtimmen börjar det räknas ner på det andra snöret där varje pärla motsvarar 
tio minuter. Om man ställer klockan så att man får få timmar kvar att sova kan 
man då se på växten hur vissen man kommer att känna sig dagen efter.

Den klocka jag valde att gå vidare med är den som är inringad på bild här 
bredvid. Anledningen till det är att den kändes rätt för målgruppen, lagom 
annorlunda utan att kännas oseriös. På klockans ovansida kan man känna hur 
många timmar man har kvar att sova. Principen är att larmet ställs genom att 
den övre delen av klockan vrids. De kulor som befinner sig mellan det klockan 
visar på och det larmet är ställs på poppas då upp och trillar sedan ner igen när 
visaren passerar dem. Den sista timmen är uppdelad i tiominutersintervaller. 

Olika varianter av denna väckarklocka skissades på papper och i lera. I vissa 
varianter kan både hela och halva timmar kännas på klockans översida. På 
vissa visas tiden noggrannare på slutet eller i olika mönster för att antalet tim-
mar man har kvar att sova inte ska förväxlas med vad klockan är. För att ta 
beslut om hur ovansidan skulle utformas gjordes ett antal lermodeller. Hur den 
mer exakta tiden ska visas skulle också lösas. Ett alternativ var att visa tiden i 
ett band runt klockan. Detta har fördelen att om man placerar väckarklockan 
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med larmtiden mot sig slipper man se vad klockan är tills den börjar närma sig 
den tid man tänkt sig att gå upp då visaren kommer vandrandes runt klockan 
som en sol som går upp. En annan lösning var att väckarklockan har en vanlig 
urtavla på undersidan. Vill man veta vad klockan är mer exakt får man då lyfta 
upp klockan och titta eller känna efter. Det som talade för detta alternativ var 
att man slipper bli stressad av att se klockan om man har svårt att sova och att 
klockan kan ställas på kant under dagen och användas som en vanlig klocka. 
Denna lösning medverkar också till att man kommer att uppleva klockan mer 
med känseln eftersom man kommer att lyfta den oftare. 

För att kunna välja mellan de olika alternativen och för att få veta om det finns 
personer som blir stressade av att se klockan när man ska sova ställde jag fyra 
frågor till 17 personer i min närhet. Frågorna var dessa:

- Har du en väckarklocka och isåfall vilken typ av väckarklocka (analog, 
klockradio, mobilen o s v)?
– Placerar du klockan så att du ser tiden eller tar du den till dig för att se? 
– Blir du stressad av att se vad klockan är när du försöker sova eller blir du 
stressad om du inte kan se det.
– Är det viktigt för dig att kunna använda väckarklockan som en vanlig klocka 
även på dagtid (gör du det nu)?

Ur svaren kom det fram att 11 av dessa 17 personer använder sin mobil som 
väckarklocka även om fler av dem hade eller kunde tänka sig att ha en till 
väckarklocka som backup. De som använder mobilen som väckarklocka var 
vana vid att ta den till sig för att se vad klockan är. Av de övriga sex var det 
bara fyra som valde att ha klockan så att man kan se den utan ansträngn-
ing. Nio personer blev stressade av att se klockan när de skulle sova, tre blev 
stressade av att inte se den och fem personer tyckte inte att det spelade någon 
roll alls. Fem personer använde sin väckarklocka som klocka även på dagtid. 
Av de fem uppgav två personer att de vred klockan mot rummet för att kunna 
se den på dagen. 

Svaren på frågorna var ett stöd i beslutsprocessen. Många verkade vilja kunna 
ta reda på vad klockan är men slippa ha tiden mitt framför ögonen när de 
ska sova, vilket talade för en urtavla på undersidan av klockan. När klockans 
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funktioner var bestämda skissades formen vidare. Hur skulle den se ut för att 
uppmana till att bli upplyft och hur skulle urtavlan på undersidan se ut? 

Slutkoncept väckarklockan
Då väckarklockans ovansida är till för att upplevas med känseln är den visuellt 
nedtonad genom att hela ovansidan är svart. Blanka kalla metallkulor kon-
trasterar mot den varmare plasten och gör ovansidan lämplig att uppleva med 
känseln. En len matt lack gör klockan trevlig att ta i.

Undersidan av väckarklockan är gjord för att i första hand upplevas visuellt 
och urtavlan är därför vit för att ge kontrast mot de svarta visarna. Urtavlan 
har även taktila markeringar för att kunna användas av en synsvag. Tids-
markeringarna för tolv, tre, sex och nio går från urtavlan på undersidan upp på 
klockans kant där de kan kännas med hela handflatan. Markeringen för tolv är 
på kanten en urgröpning medan de andra markeringarna står ut. Detta är för att 
underlätta orienteringen på urtavlan. För att uppmana till att lyftas är formen 
störst upptill och har en liten radie i botten. Storleken är en avvägning mellan 
att det inte ska bli för smått och gyttrigt på ovansidan samtidigt som man ska 
få en bra överblick när man lägger en hand på den.

Larmet ställs genom att överdelen lyfts och vrids medurs till rätt tid. Då man 
vill stänga av klockan lyfts överdelen vrids istället moturs. När klockan ringer 
kan man snooza i tio minuter genom att vrida fram överdelen ett hack utan att 
lyfta den. 

Dra isär och vrid medsols för att ställa 
larmet. Kulorna höjs då upp för att sedan 
trilla ner allt eftersom timmarna går

Klockan 23:00. 
Ungefär sju timmar 
kvar att sova

Klockan 05:20. 
Trettio minuter 
kvar att sova

Klockan 05:50. Larmet har 
ringt och klockan snoozats 
10 min genom att överdelen 
vridits ett steg medurs
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Skissprocess dimmer
För att få inspiration till att skissa funderade jag på olika sätt att använda kän-
selupplevelsen för att ge dimmern ett mervärde. Några av idéerna var att den 
skulle vara lätt att hitta i mörkret, att den skulle göra motstånd mot att dra på 
mycket ljus eller att man skulle kunna känna hur mycket ljus man vridit på. Ett 
annat förslag var att mötet med dimmern skulle vara ett möte med huset där 
husets varma inre kommer ut genom väggen och tex  blir kallare om man tar 
ur mycket energi.

För att kunna skissa på hur dimmern skulle kännas att använda tillverkades ett 
antal skissmodeller. Föremål i omgivningen användes också för att testa kän-
slan i olika rörelser. Dessa kombinerades sedan med tvådimensionella skisser 
på hur dimmern skulle kunna se ut. Här bredvid och på nästa sida visas ett 
urval av dessa skisser.

Urvalet för vilken som skulle arbetas vidare med gjordes sedan utifrån de 
kriterier som satts upp för dimmern. Dessa var rituell, annorlunda/nyhet och 
kvalitet. Störst tyngd vid urvalet lades vid rituell och hur känslan när man an-
vänder dimmern skulle sätta sig i kroppen så att man verkligen kan minnas hur 
den känns att använda. Den dimmerprincip som valdes ut är den som ringats 
in på bilden på nästa sida. Inspirationen till denna dimmer var känslan när 
man drar en pinne mot ett staket eller ett finger över tangenterna på ett piano, 
rörelser som är lustfyllda och inbjudande. 

För att få in känslan av kvalitet i dimmern arbetades ett antal funktionsmod-
eller fram där olika tröghet i rörelsen och följsamhet mellan pinnarna testades. 
För att få rätt tröghet i rörelsen testades typer av gångjärn, olika tjocklek på 
axlar och axlar med skidvalla på. För att få stavarna att följa varandra på ett 
bra sätt bands de samman på olika sätt. För att få rätt känsla i ändlägena av 
rörelsen testades olika magneter och gångjärn. Dimmerns form och uttryck 
skissades på papper och i skum samtidigt som olika material och färger under-
söktes. Skisser och bilder från arbetet visas på sid 20.
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Slutkoncept dimmer
För att få en tydlig riktning på rörelsen, en trevlig känsla mot handen och för 
att få en intressant form har dimmerns pinnar gjorts snedställda. Materialet 
i pinnarna är plast och de är lackade i en matt märg för att kännas lena mot 
huden när man drar fingrarna över dem. Pinnarna ramas in av en metallplatta 
för att rama in elektroniken och ge en kall kontrast mot den varmare plasten. 
Den del av dimmern som möter väggen är formad för att ge ett naturligt möte 
med väggen och kunna kännas igen som en lampknappsinfattning och dess 
radier är gjorda för att göra den trevligare att ta på och ge den ett mjukare ut-
tryck. För att öka känslan av kvalitet har magneter använts för att ge ett svagt 
klick som informerar om att pinnen är i sitt ändläge. I modellen har skidvalla 
använts för att ge lagom motstånd när pinnarna flippas upp och ner. I verk-
ligheten skulle detta få lösas på ett annat sätt. 

Kopplingen till inspirationen från att dra fingrarna över ett piano eller att dra en pinne mot ett staket
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Skissprocess överfallslarm
För att få former att diskutera kring i fallet med överfallslarmet gjordes skiss-
modeller i lera utifrån tre inspirationsområden hämtade ur formdiskussioner 
och vad larmet skulle uttrycka. Den första inspirationen var att använda linjer, 
kanter och ytor som kunde följas runt formen, den andra inspirationen var att 
göra former som skulle kännas som att hålla en vän i handen och den tredje in-
spirationen var naturformer som stenar i strandkanten. Vissa former hamnade 
mellan dessa områden. När jag fått fram ett antal former lät jag sex personer, 
både män och kvinnor känna på dem utan att se dem och diskuterade dem 
utifrån vilken som kändes tryggast (som en vän i handen), mest hotfull, mest 
intressant, mest seriös och mest som en leksak.

Slutsatserna från de diskussionerna var att de former som kändes mest trygga 
var de som passade bäst i handen, gav en stor kontaktyta i handen och inte 
var för stora eller för kantiga. Formerna kunde upplevas som otrygga om de 
saknade riktning eller någonting som talade om hur formen var tänkt att hållas. 
Mest hotfull var en form som påminde om ett knogjärn och en form som var 
spetsig och konisk. Konkaviteter, facetter och asymmetri kommenterades som 
intressanta. Kanter facetter och skärpa upplevdes som seriöst och kompetent. 
Vad som uppfattades som mest som leksak var svårt att få svar på mer än att 
de rundare formerna kunde uppfattas som lite blobbiga. Den klara favoriten i 
detta försök när det gällde att kännas trygg var den form som visas längst ner 
till vänster här bredvid.

I nästa steg av skissprocessen gjorde jag ett antal varianter av den form som 
upplevts som mest trygg av de flesta som känt på formerna. Jag försökte lägga 
till de saker som upplevts positivt hos de andra formerna och ta bort sådant 
som upplevts negativt. Jag ville hitta en bra balans mellan trygg och kompe-
tent så att larmet inte skulle uppfattas som en leksak. Sex personer (varav fem 
kvinnor) fick sedan känna på dessa former och kommentera dem utan att se 
dem utifrån hur trygga, intressanta och seriösa de kändes.

Formen på bilden längst ner till höger fick mest positiva kommentarer och sär-
skilt uttaget ur toppytan uppskattades. Denna form har också fördelen att den 
kan passa i både höger och vänster hand. Ett antal varianter på de övre ytorna 
gjordes i skum (se bilder på sid 24). Skisser gjordes på hur sprinten kunde 
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placeras och utformas. Var ljudet skulle komma ut skissades också direkt på 
modeller och på papper. Parallellt med detta undersöktes olika material och 
ytstrukturer som kunde passa till larmet. För att öka kvalitetskänslan och få 
larmet att kännas mer seriöst fick larmet inte vara för lätt och olika tyngder 
testades för att få en trovärdig vikt och ge den rätta trygghetskänslan.
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Slutkoncept överfallslarmet
Där överfallslarmet ligger mot handflatan är det klätt med ett yllematerial som 
känns mjukt och varmt och kan absorbera lite fukt från en nervös hand. Den 
del som går runt formen och som också ligger mot tummen är mattlackerad 
för att kännas len och trevlig att glida med fingrarna över. Nedsänkningen för 
tummen är gjord för att den i undersökningarna upplevdes som både trygg och 
intressant. Larmets form har fått svälla ut lite på sidorna för att det uppfattats 
som kompetent och även för att ge en större kontakt med handflatan vilket up-
pfattats som tryggt. 

Sprinten är i metall för att visa på lite mer allvar. Den har fått sticka ut ur for-
men för att den ska synas och för att man ska förstå att den kan dras ur. Ljudet 
från larmet kommer ut från synliga hål på båda sidorna i larmets övre del. De 
har gjorts synliga för att man ska veta var ljudet kommer ifrån och på så sätt 
inte behöva fundera på om man råkar hålla för dem. För att byta batterier öpp-
nas larmet som i bilden längst ner till höger.

25



25 26

Referenser
Gunnar Jansson, Haptics as a substitute for vision, Uppsala Universitet, 2007

Gunnar Karlsson, Leva som bilnd, Stockholm : Carlsson, 1999

David Katz, the World of Touch, Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum, 1989

Martin Lindstrom, Brand Sense, New York : Schulster Inc, 2005

Bengt Molander, Vetenskapsfilosofi, Stockholm : Thales, 1988 

Eva Lotta Stallnäs, the Effekt of Modality on Social Presence, Stockholm: 
KTH, 2004 


