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Abstract

I chose to do this work because I believe that today’s industrial design 
professionals lack in their task of creating aesthetic experiences and aesthetic 
diversity.

With my work, I want to question why the majority of today’s technical, mass-
produced everyday products have such a similar design expression, and 
why alternatives are so few. Most of all, I take a critical attitude to today’s 
stereotypical industrial design aesthetics that I would describe as technical, 
masculine, and unnecessarily complex.

I have designed a number of products that show alternative aesthetics in this 
segment and as such I have chosen the vacuum cleaner. The idea is that my 
design will serve as an eye opener and demonstrate that there are alternatives 
to today’s homogeneous market.

The result is three vacuum cleaners claiming three alternatives to current 
offerings. All three proposals are given a simplified design with a purpose to 
fit better into a home environment.

The reason behind today’s mainstream design is partly a result of the fact that 
the companies’ goal is not to create progressive design, but to make as much 
money as possible. The problem for us industrial designers is that we currently 
do not have a position where we can change this, which is something I find 
very troubling and something I think we need to debate within the industry.
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Introduktion

Syftet med mitt arbete är att diskutera dagens rådande industridesignestetik, 
bristen på estetisk variation inom dagens industridesign och avsaknaden av 
en diskussion inom ämnet. Jag anser inte att det finns en brist på   nyskapande 
och alternativ design däremot ställer jag mig frågande till varför de alternativa 
lösningarna så sällan eller aldrig når de stora marknadsledande företagen, de 
företag som fyller våra hem med produkter.

Under utbildningen uppmuntras man ofta som designstudent att vara kreativ 
och tänka annorlunda. Jag tror att dock att många designstudenters syn på sitt 
framtida arbete skiljer sig långt ifrån den enkelriktade verklighet som väntar 
efter examen. Åtminstone var min bild av designerns roll en helt annan än vad 
den skulle visa sig vara när jag påbörjade min utbildning. Det här är något vi 
aldrig har diskuterat under mina studier på Konstfack och därför anser jag att 
det borde finnas en större debatt inom ämnet. Det är avståndet mellan skolan 
och verkligheten som jag anser borde minskas. Frågan är vilken sida som 
borde närma sig den andra? Ska vi skapa en ärligare bild av verkligheten i 
utbildningen, eller en mer kreativ och modig verklighet? 

Med mitt arbete vill jag ifrågasätta varför majoriteten av dagens tekniska, 
masstillverkade vardagsprodukter (som dammsugare, strykjärn och andra 
hushållsprodukter) har ett så likriktat designuttryck och varför alternativen är 
så få? Framförallt ställer jag mig kritisk mot dagens stereotypa industridesign 
estetik som jag skulle vilja beskriva som teknisk, maskulin och onödigt komplex.
Anledningen till att jag skulle vilja se en större estetisk variation på marknaden 
är framförallt för att jag är övertygad om att det finns en efterfrågan på 
vardagsprodukter som uttrycker andra attribut än dagens tekniska, maskulina 
och komplexa sortiment.

Jag tror också att en större variation kan skapa starkare band mellan människa 
och produkt, då man gjort ett aktivt och personligt val istället för som idag när man 
tvingas acceptera det enda mainstream alternativ som finns tillgängligt. Något 
som jag tror kan leda till att produkters livslängd kan förlängas vilket känns sunt 
i dagens konsumtionssamhälle. För att förtydliga och gestalta frågeställningen 
har jag i mitt arbete valt att formge några produkter som visar på en alternativ 
estetik inom detta segment och jag har valt att fokusera på dammsugaren. 
Tanken är att dessa objekt ska kunna fungera som en ögonöppnare och påvisa 
att det finns alternativ till dagens homogena enkelriktade estetik.   
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Bakgrund

Om man idag går in i en butik som säljer dammsugare så finns det ofta 
ett stort antal att välja mellan i olika prisklasser och av olika fabrikat. Men 
förutom pris och prestanda så är det väldigt lite som skiljer sig mellan de 
olika varianterna. De har samma grundform, de är alla gjorda i plast och de 
försöker alla övertyga kunden till ett köp med hjälp av en teknisk och maskulin 
framtoning. Om man senare kliver in i en butik där man säljer möbler och 
inredning finner man med största sannolikhet stolar som är designade i alla 
möjliga material och som har vitt skilda designuttryck. 

Detta fenomen stämmer inte bara in för dammsugare utan för de flesta 
traditionella industridesignprodukter som till exempel strykjärn, mobiltelefoner 
och digitalkameror.  Jag har reagerat på att dessa produkter inte bara har ett 
snarlikt utseendet utan också att uttrycket ofta försöker förstärka den tekniska 
framtoningen till absurdum.

Under mina studier har jag kunnat konstatera att av industridesignstudenterna 
på Konstfack är det en anmärkningsvärt liten andel som har ambitionen att jobba 
med traditionell industridesign efter examen. Det vill säga design av tekniska 
masstillverkade produkter som i exemplet jag just nämnde, producerade av 
företag som Electrolux, Siemens, Braun, och Philips. Jag upplever att det finns 
ett växande missnöje mot de globala storföretagens mainstream-produkter 
och dess avsaknad av avantgardistiskt designarbete. Jag upplever att många 
studenter ser en större chans att i samarbete med mindre företag få arbeta 
med större visioner och mer nyskapande design. 

För ett mer utvecklat exempel på vad jag menar med teknisk, maskulin och 
komplex estetik så hänvisar jag till min uppsats; Dagens Industridesign Estetik, 
som jag skrev inför mitt masterexamensarbete.  I denna uppsats valde jag 
att fokusera på vilka faktorer som ligger till grund för dagens industridesign 
estetik, något som jag diskuterade i intervjuer med industridesigners inom 
branschen (bl.a. Björn Dahlström, Stefan Magnusson och Carl Ljungh).

I uppsatsen diskuterar jag hur ekonomiska förutsättningar, strategiska val, 
utbildning/tradition och den manliga dominansen inom yrkeskåren kan 
ha legat till grund för dagens situation. Dessutom ger jag en kort historisk 
förklaring på hur material och produktionsmöjligheter förändrade branschen 
genom plastens revolution efter andra världskriget. (Olsson 2011, s.5)
Något som jag däremot inte tog upp men som är av intresse i detta projekt är 
hur företagsstukturer och designerns inflytande i ett företag påverkar grunden 
för nytänkande och markbrytande design. Därför följer här några exempel:
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Några exempel på banbrytande design - och starka 
visionärer!

Braun och Apple
Om man tittar på tre olika rakapparater från Braun som lanserades på 60-, 90- 
och 2000-talet så anser jag att det visar ett tydligt exempel på hur industridesign 
estetiken har förändrats i en riktning mot ett mer tekniskt och komplex uttryck. 
Trots att de här tre produkterna kommer från Braun tycks utvecklingen har varit 
likartad hos de flesta av de stora producenterna av konsumtionsprodukter av 
det här slaget. I Brauns fall är det extra intressant sett till hur mycket inflytande 
designern har haft och hur tydlig vision ett företag jobbar efter.  Även om 
rakapparaten från 90-talet har en något högre detaljnivå än den från 60-talet, 
vilken är väldigt enkel i sin form, så utstrålar de båda en disciplinerad enkelhet 
och tydlighet i designen utan onödiga styling-detaljer.

Rakapparaten från 2000-talet är däremot förhållandet omvänt. Jag slås av 
hur man kunnat kombinera ett så stort antal linjer, former, ytor, material och 
meningslösa detaljer. Jag får ett intryck av att detta grundas i dåligt design-
management och avsaknad av en klar strategi. Det hela resulterar i ett fyrverkeri 
av effektsökande element. 

Dieter Rams är en av formgivarna som stod för tydligheten i de två första 
rakapparaterna och han arbetade som industridesigner för Braun AG mellan 
åren 1955-95. Han var skolad i Bauhausskolans geometriska formspråk är 
känd världen över för sin minimalism som stod för ideal som användbar, 
praktisk och estetiskt tilltalande form utan onödiga dekorativa tillägg. (Lovell, 
Sophie and Klaus Kemp 2011)

Rams var dock inte bara designer och sedermera designchef för Brauns 
produktutveckling utan valdes dessutom in i Brauns styrelse 1988 och avslutade 
sina tre sista år som verkställande direktör för corporate identity affairs mellan 
1995-97. 

Rams avskalade estetik blev synonymt med hela Brauns varumärke vilket gjorde 
dem till en av de största designpionjärerna på 1900-talets andra hälft. En rad 
av deras produkter som idag är representerade i permanenta samlingar i 
många av världens mest prestigefulla museum, däribland Museum of Modern 
Art i New York, Centre Pompidou i Paris och Victoria & Albert Museum i 
London. (www.architonic.com/dcabt/dieter-rams/8100605)
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Idag lever uppenbarligen inte Dieter Rams ideal kvar inom Braun och få 
människor i min generation sammankopplar varumärket med god design. 
Nyligen höll Oliver Grabe, designchef på Braun, en förläsning på Konstfack 
och han talade bland annat om Brauns storhetstid och hur man nu tagit hjälp 
av Apple för att hitta tillbaka till sitt forna framgångskoncept. (Oliver Grabes, 
The Strength of Pure, Föreläsning på Konstfack 30.11.2012). Något som 
känns rent av komiskt när man vet att stora delar av Appels designfilosofi är 
hämtat från Dieter Rams tankar vilket Grabes även talade om.

Apple, skapat och styrt av Steve Jobs med Jonathan Ive som designchef, är 
ännu ett tydligt exempel på när en stark vision och en inflytelserik designer 
lyckat skapa banbrytande och oerhört framgångsrik design.

När Dieter Rams började på Braun var designavdelningen inte särskilt stor 
och på Apple jobbar det än idag bara ett femtontal industridesigners. Detta 
kan ha varit en förutsättning för att kunna driva igenom en tydlig vision om hur 
produkterna ska formges. Situationen idag på företag som Braun och Electrolux 
är givetvis helt annorlunda där designern bara är en liten del i en enorm 
organisation, där många viljor styr och resultatet ofta blir en kompromiss. 

Braun och Apple är tydliga exempel på att en medveten satsning på design som 
skiljer sig från mainstreamalternativet är ett otroligt konkurrenskraftigt medel. 
Att en stark vision, stora resurser på formgivning och ett mod att våga vara 
annorlunda är ett recept som har varit framgångsrikt för ett stort antal andra 
företag och just av den anledningen har jag svår att förstå varför marknaden 
ser ut som den gör idag. För att nämna några så följer några ytterligare 
exempel:
 

Olivetti

Ett tidigt exempel från 60-talets färgsprakande design centrum, Milano, är 
Ettore Sottsass röda skrivmaskin Valentine för Olivetti. Under den här tiden 
förespråkade Sottsass behovet av en ny typ av estetik inom massproduktionen 
som inte var dogmatiskt funktionalistisk. Den bärbara skrivmaskinen Valentine 
blev med sin röda färg och ikoniska design en säljsuccé trots att det varken var 
särskilt praktisk eller kvalitativ. Valentine fungerade mer som en modeacces-
soar än som ett kontorsmaterial och blev en symbol för att rationella argument 
inte längre var nyckeln till försäljningssuccé. (Hedqvist 2002, s.150)
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Bang & Olufsen

Ett ytterligare exempel på ett företag som blev framgångsrikt genom att 
gå sin egen väg är Bang & Olufsen. Eleganta, tekniskt avancerade och 
användarvänliga elektronikanläggningar gjorde det danska företaget känt 
världen över. Företaget grundades redan 1925 men fick sitt stora genombrott 
1938 då man utvecklade bakelitradion Beolit 39, tydligt inspirerad av 
amerikansk strölinjeformad industridesign. Under femtiotalet anlitade man 
bland annat Sigvard Bernadotte och Acton Bjørn vilket gav häpnadsveckade 
resultat då deras sofistikerade formgivningsretorik tilltalade den designmedvetna 
publiken. På sextiotalet designades många av företagets produkter av Jacob 
Jensen som förenade yppersta kvalitet med ett elegant yttre och som senare 
har blivit milstolpar inom formgivning. Företaget ansåg att estetiken var minst 
lika viktig för konsumenten som funkton och lättillgänglighet och man lyckades 
skapa ett starkt varumärke som förmedlades genom produkternas balans mellan 
yttre formgivning och inre teknologi. Trots vissa motgångar på 80-talet arbetar 
man än idag med sitt engagemang för bra design i grundarnas vägledande 
ord: ”En aldrig sinande vilja att skapa det bästa och finna nya vägar att gör 
det”. (Fiell 2002, s.112-117)

Nokia

Ett mer samtida exempel är Nokias framgångssaga på 90-talet och början 
av 2000-talet. Från 50- och fram till 80-talet hade industridesignerns roll gått 
från att man varit ”konstnären” på företagen som skulle ”styla” produkterna 
till att man nu var med och tog fram hela företagets produktportfölj. Men 
på 90-talet tog man nästa steg i utvecklingen, nu pratade man mycket om 
varumärken och designmanagement. Designers roll växte och skulle nu inte 
bara innefatta produktportföljen utan även designa hela slutanvändarens 
upplevelse av produkten och framförallt varumärket. Man skulle designa hela 
företagets identitet och varumärke, från första koncept i produktutvecklingen 
till försäljningslösningar i detaljhandeln. 

I en värld fylld av produkter var det nu allt viktigare att differentiera sitt 
varumärke eller sin produkt från konkurrenternas och då kunde man inte längre 
fokusera enbart på produkten, utan på totalupplevelsen som var skapad för 
användaren av produkten.  



7

I Nokias fall blev man otroligt framgångsrika genom att skapa de första 
mobiltelefonerna med bland annat spel, kalender och utbytbara skal, något som 
gjorde mobilen till något mer än bara en telefon. Man skapade mobiltelefoner 
som kunde spegla din personlighet och man fokuserade på att knyta till sig 
lojala kunder på ett emotionellt plan som inte bara köpte en produkt på grund 
av ett funktionellt behov. (Valtonen 2007, s.299-300)

Nokias fokus på användaren och deras strategiska vision gjorde att man 
1998 var världen största mobiltelefontillverkare. Mellan åren 1996-2001 
ökade Nokias omsättning från 6,5 miljarder euro till 31 miljarder euro. 2005 
passerade Nokia en miljard sålda mobiltelefoner och två år senare så rankas 
Nokia som världen femte högst värderade varumärke.
(www.nokia.com/global/about-nokia/company/about-us/story/the-nokia-
story/)

Samtal med Elektrolux

För att få en bättre inblick i hur designprocessen ser ut och vem som har 
inflytande över beslutsfattandet när det kommer till produktutvecklingen på ett 
företag som Electrolux så valde jag att intervjua Thomas U Johansson, Design 
Director för Major Appliances Europe på Electrolux.

Jag beskriver mina tankegångar om bristen på estetisk variation på bland 
annat den typ av konsumtionsprodukter som Electrolux tillverkar och att jag 
anser att produkterna ofta har ett onödigt komplext och maskulint uttryck. 
Jag börjar med att visa en bild på fem dammsugare från olika företag och 
ställer frågan om varför de är så snarlika. Han svarar att han inte alls tycker 
att de är särskilt lika. Han medger att i proportioner och storlek är de lika men 
menar samtidigt att de i sitt uttryck och i sin form är ganska olika.

Min andra fråga är gällande dammsugarnas tekniska och komplexa uttryck 
och jag undrar varför de inte satsar mer på att rita enklare varianter som i 
fallet när man lät den svenska formgivaren Pia Wallén vara Art Director för en 
specialupplaga av dammsugaren Ultrasilencer. Thomas svarar att han tycker 
väldigt mycket om Pia Walléns damsugare och att han till och med har den 
själv hemma hos sig, men att det enligt honom fanns två problem med den. Det 
första var att den var väldigt exklusiv och jag antar att han syftar på det höga 
priset (ca 3500 kr vilket är mer än 1000 kr mer än standardmodellen) och 
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det andra var att han ansåg att den hade en tendens att inte synas i butiken 
och på nätet, att den försvann bland de mer utstickande och visuellt högljudda 
konkurrenterna.

Jag ställde också frågan om huruvida stora, marknadsledande företag som 
Electrolux är rädda eller fega inför att försöka förändra marknaden och satsa 
på nytänkande idéer inom branschen.  Han ansåg att en sådan rädsla inte 
existerade på deras företag men menade samtidigt att man inte kan jämföra 
Electrolux med ett företag som Apple som ofta ligger i framkant när det kommer 
till att skapa banbrytande design. Han beskriver Apple som ett enmansföretag, 
och menar att Steve Jobs skapade och använde Apple som ett verktyg för att 
förverkliga sitt livs dröm.  Electrolux däremot är ett storföretag som givetvis 
har en vision om vilken typ av produkter man vill skapa men det finns också 
många olika tankar om hur man skapar dem och på grund av detta blir det 
antagligen fler kompromisser i slutändan.

Vidare ställer jag frågan om hur han tror att den manliga dominansen inom 
branschen har påverkat dessa produkters utseende. Han erkänner att det i 
princip nästan bara är män som ritar den här typen av produkter och menar 
att det nog har en viss påverkan. Framförallt menar han att det ofta finns en 
tydlig koppling mellan attributen ”manligt” och ”professionellt” och förklarar 
att när mannen började laga mat så skulle plötsligt hushållsprodukterna se mer 
professionella ut. Mannen började då köpa hem massa nya prylar till köket 
och då ville man att de skulle vara av samma slag som de proffsiga kockarna 
använde.

I mina intervjuer till min uppsats Dagens Industridesign Estetik framgick det 
att bland designers på företag av Electrolux slag ofta finns en vilja och en 
önskan om att utveckla mer nyskapande produkter men att sådana förslag ofta 
tillbakavisas av marknadsavdelningen som menar att konsumenterna inte är 
redo för så stora kliv i utvecklingen. Marknadsförarna kan i vissa fall tro på 
utmanande idéer men är då också rädda för hur inköparna på varuhusen ska 
reagera som i sin tur är måna om att kunderna i butiken ska ta emot produkten 
på ett positivt sätt.

I denna kedja av kritiskt dömande röster frågar jag mig därför vem det är som 
designar dagens produkter? Är det vi designers, eller är det marknadsförarna, 
inköparna eller konsumenterna?

Jag hinner knappt ställa klart frågan till Thomas innan han snabbt och hårt 
svarar Designern! Det blir tyskt en kort sekund och sen säger han:
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” ... Men! Att designa en produkt är som att skjuta en straff i fotboll, du 
måste alltid hålla dig innanför målramen, tänk dig att målet är marknaden och 
målramen den yttra gränsen av vad marknaden klarar av. De flesta produkterna 
skjuter antingen rakt på målvakten, vilket är alla de produkter som är kopior 
av existerande design. Eller så skjuter man långt utanför målramen, vilka är 
de produkter som är alldeles för konceptuella och orealistiska. Den optimala 
produkten är som att sätta straffen i krysset, vilket också är det som vi siktar 
på här på Electrolux, vilket innebär att ligga i framkant av utvecklingen utan 
att riskara att marknaden inte är redo för produkten. Men, några få företag 
som exempelvis Apple har en förmåga att förändra målramen, och på så vis 
förändra marknaden i nya riktningar.” 

Thomas menar vidare att designern har ett starkt inflytande, men att man 
måste förstå sig på förutsättningarna för att en produkt ska lyckas, man måste 
analysera företaget, branschen, konkurrenterna, försäljningskanalerna och 
målramen (marknaden). Han förklarar att Electrolux inte kan bli Apple, vilka 
har helt andra förutsättningar, och att de inte heller har avsikten till att bli 
det. Han säger Sony Ericsson inte heller är Apple och att de inte bör försöka 
kopiera deras produkter, för vem vill köpa en kopia när det finns ett original? 

Design kopia

Optimal design

Apple

Orealistisk
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Approach

I mitt arbete har jag valt att formge ett antal dammsugare för att på ett mer 
konkret sätt beskriva vad jag anser skulle kunna vara en alternativ estetik 
till den marknaden idag erbjuder. Jag anser att det blir lättare för mig att 
redogöra för mina tankar genom ett antal konkreta exempel och mitt mål är att 
mina dammsugare ska kunna fungera som ”ögonöppnare” och påvisa både 
hur homogen marknaden är idag och ge ett exempel på vad ett alternativ 
skulle kunna innebära.

Dessutom tror jag att designarbetet av ett alternativ kan förtydliga för mig själv 
vad jag ställer mig kritisk mot på ett konkret sätt. Det ger även en bild av vad jag 
personligen som designer skulle förespråka om jag fick vara med i processen 
av att ta fram ett sådant alternativ. Jag vill dock understryka att de dammsugare 
jag designar i det här projektet endast har som uppgift att exemplifiera hur ett 
alternativ skulle kunna se ut och det jag framförallt vill betona är behovet av 
nytänkande och en större estetisk variation på marknaden.

Jag hoppas även att mina designförslag ska hjälpa mig att få en mer konstruktiv 
diskussion med Electrolux angående frågan om det finns en marknad för 
alternativa designlösningar gällande den här typen av produkter. För att 
på ett så tydligt sätt som möjligt kunna jämföra mina förslag med dagens 
utbud och för att fokusera på produktestetiken har jag valt att sätta upp några 
avgränsade riktlinjer för mitt designarbete. Dammsugarna som jag formger i 
det här projektet ska:

- Vara mindre tekniska/komplexa i sitt visuella uttryck och vara mer anpassade 
till att passa in i en hemmiljö.

- De ska vara av ungefär samma storlek och fungera på samma sätt som 
dagens vilket innebär att jag inte kommer att fokusera på att förändra eller 
förbättra produktens tekniska egenskaper.

- De ska ha en solid kropp med två större, synliga hjul.

- De ska fungera som en vision för hur ett alternativ till dagens dammsugare skulle 
kunna se ut och jag kommer inte ta hänsyn till eventuella produktionstekniska 
svårigheter. Däremot ska de inte vara orimliga att producera industriellt även 
om det skulle innebära några mindre förändringar i designen.

Syftet är att utvärdera om det skulle kunna finnas en marknad för den här 
typen av produkter tillsamman med representanter från Electrolux.
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Designarbete

Research
Inledningsvis började jag med att skaffa mig nödvändig information om 
dammsugare. Jag tog reda på hur utbudet ser ut på marknaden idag, vad som 
skiljer mellan dammsugare i olika prissegment och samlade på mig information 
om olika dammsugares mått/vikt/kapacitet. Det finns två huvudkategorier av 
dammsugare där den ena, som är vanligast förekommande i Sverige oftast 
består av en horisontell kropp med två hjul med en slang och mustycke vilket 
också är den variant som jag har valt att fokusera på. Den andra modellen är 
vanligtvis mer förkommande i bland annat USA och är en mer upprätt, vertikal 
gestalt där den nedre delen av dammsugaren är munstycket och den övre 
formar sig till ett handtag som man styr dammsugaren med. 

Dessutom kategoriserade jag de detaljer och designelement som jag anser 
skapar det tekniskt överdriva uttryck som dagens dammsugare har. Jag syftar 
framförallt på inslag i formspråket som ofta är inspirerat eller direkt hämtat 
från bilindustrin. 

Förutom forminslag har jag också studerat dagens dammsugares produktgrafik, 
där man utöver varumärkesloggan ofta adderat blandad information om 
produktens egenskaper, modellnamn, märkningar av olika slag och grafik för 
olika funktioner. Detta är vanligt förekommande bland just tekniska produkter 
men något som man sälla ser på inredningsobjekt och därför också något som 
jag valde att undvika. 

Initialt idéarbete
I ett tidigt skede av arbetsprocessen, parallellt med mitt researcharbete, började 
jag att skissa. Jag skissade framförallt upp snabba och enkla grundidéer för 
att undersöka ett stort antal tankar. I det här skedet bestämde jag mig för 
att jag ville jobba med damsugarnas uttryck i de två olika lägena som en 
dammsugare har, nämligen det aktiva dammsugande läget och det passiva, 
vilande läget i väntan på nästa användningstillfälle. Framförallt det passiva 
läget kändes viktigt att arbeta med då mina dammsugare har som mål att 
kunna förvaras framme i rumsmiljön mellan städningstillfällena.

Konceptualisering
Anledningen till att jag valde att designa flera dammsugare var för att visa 
på olika alternativ som jag anser att det finns en marknad för. I det här skedet 
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Aktivt läge Passivt läge

bestämde jag mig för att det första förslaget skulle ligga relativt nära dagens 
dammsugare med skillnaden att vara en tydlig förenkling. Jag ville att detta 
förslag skulle ha klara referenser till dammsugarens ursprung men samtidigt 
vara mindre teknisk och komplex i sin formgivning. Anledningen till att i det 
här förslaget inte går för långt från dagens utbud var att visa att med ganska 
små medel kan man skapa ett helt annat uttryck.

Jag valde samtidigt att jag ville skapa ytterligare två förslag där båda tog ett 
större kliv från dagens estetik men i två olika riktningar för att visa på att det 
finns ett behov av en större estetisk variation. Mitt andra och tredje förslag 
skulle på så sätt kunna attrahera olika målgrupper/personligheter.
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Vidareutveckling
För att komma vidare i mitt designarbete gjorde jag enkla skissmodeller i lera 
för att testa mina idéer i tredimensionell form. De idéer som visade att de hade 
någon form av potential utvecklade jag sedan vidare och undersökte i mitt 
digitala modelleringsprogram på datorn genom att addera nödvändiga och 
karakteristiska detaljer.

Jag byggde ett litet bibliotek av formförslag och på så vis kunde jag värdera 
det ena förslaget mot det andra. Jag började nu mer aktivt arbeta fram 
tydligare koncept för var och en av de tre dammsugarna genom att för mig 
själv beskriva vad de olika förslagen hade för identiteter. Slutligen bestämde 
jag mig för två förslag som jag ansåg kontrasterade till varandra på ett bra 
sätt och som båda kändes som att de erbjöd något helt annat än det som finns 
på marknaden idag.

Mitt andra förslag har till uppgift att vara ett uttrycksfullt objekt, en inredningspjäs 
som ska förmedla en strak upplevelse och som inte skäms för att ta plats. 
Mitt tredje förslag är designat för att uttrycka dammsugarens funktion och 
karaktär som jag anser vara en okomplicerad, lågteknisk städprodukt som är 
en hjälpreda när det är smutsigt där hemma. 

Slutgiltig designarbete
Jag sammanställde mina slutkoncept i tre moodboards för att på ett konkret sätt 
visualisera förslagens olika karaktärer. De utvalda förslagen ritades sedan om 
i flera steg för att kännas som trovärdiga produkter och för att stämma överens 
med de mål som jag satt upp för var och ett av koncepten. Jag fick bland 
annat handledning av Stefan Magnusson (industridesigner och delägare i No 
Picnic) och vi diskuterade vilka förändringar jag skulle göra i formarbetet för 
att skapa så starka och tydliga koncept som möjligt. 
 
Jag har valt att namnge de tre koncepten till VAC.01, VAC.02 och VAC.03 
(där VAC syftar på Vacuum cleaner).
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Skissmodeller i CAD och lera.
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Resultat/Förslag

VAC.01
Tanken med mitt första förslag var att skapa en dammsugare med tydliga 
kopplingar till hur dagens varianter ser ut men som samtidigt var en stark 
förenkling eller stilisering formmässigt utan onödiga detaljer. Genom att 
förenkla och hitta så okonstlade lösningar som möjligt för varje del i formen 
ville jag ge dammsugaren ett mer mänskligt uttryck. Den organiska kroppen 
ska symbolisera ett slags medelsnitt för den typiska dammsugarkroppen fast 
förenklat utslätad och befriad från fartfyllda, vassa linjer och skärande ingrepp. 
Jag har därför valt att addera de övriga delarna som hjulen, handtaget och 
reglaget utanpå kroppen på ett så naturligt sätt som möjligt och jag har valt 
att dra upp dem i storlek och ge dem kontrasterande färger för att skapa en 
tydlighet i deras uppgifter. 

Endast ett ofrånkomligt större ingrepp är gjort i form av luftutblåset och 
kontakten som jag valt att placera bak på kroppen så att det inte syns när 
dammsugaren står i sitt upprätta viloläge. I detta läge framträder även en 
tydlig karaktär med ögon, näsa och öron som är tänkt att ge dammsugaren en 
personlighet. Karaktären, tillsammans med den avskalade ytan, den spända 
formen och lugna färgerna ska göra VAC.01 till en trivsam inredningsdetalj i 
hemmet.
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VAC.02
Mitt andra förslag har till uppgift att skaka om vår gängse bild av hur en 
dammsugare ser ut. VAC.02 är med sin vågade formgivning och sin starka 
attityd en exklusiv inredningspjäs som är det självklara valet för en sann 
fashionista. Det här förslaget är en kompromisslös färg- och formrevolution 
när det kommer till dammsugare och har som uppgift att dra blickar till sig när 
den står parkerad på sin hedersplats i vardagsrummet. VAC.02 har med sina 
vassa hörn och gömda reglage aldrig utgett sig för att vara det mest praktiska 
alternativet men träder ändå in på marknaden med självsäkerhet genom att 
bevisa att en dammsugare kan vara allt annat än en tråkig städprodukt. 

Dammsugarens kropp består av en transformerad kub, där varje sida av kuben 
är jämt fördelad i nio färgfält och resultatet gestaltas i en yxig, tredimensionell 
mosaik. För att inte störa mosaikmönstret mer än nödvändigt så är hjulen 
konstruerade som två ringar som skjuter ut ur kroppen på båda sidorna vilka 
ger dammsugaren en tydlig riktning.  

Dammsugarens reglage är dolda i tre tryckkänsliga ytor på den bakre delen 
av ovansidan vilka följer samma indelning som det dekorativa mosaikmönstret. 
När dammsugaren slås på tänds knapparnas funktioner upp under knappens 
yta för att helt försvinna när dammsugaren är avstängd. På så vis undviker 
man all produktgrafik vilket gör att kroppen blir helt befriad från stereotypiska 
funktionssymboler. På dammsugarens bakre del är luftutblåset placerat och 
följer ett strikt rutnät över fem av nio rutor. Dessutom skjuter det ut fyra sfäriska 
former ur kroppen för att dammsugaren ska kunna stå stabilt i det upprätta 
läget.
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VAC.03
Det tredje förslaget skiljer sig i också tydligt från dagens dammsugare fast med 
helt andra karaktärsdrag. Tanken har varit att skapa en dammsugare som inte 
försöker vara mer än den är samtidigt som den ska förmedla sin roll genom 
en totalitär enkelhet.  Med sin enkla och lugna form uttrycka hur simpel en 
damsugare kan vara. Den spända, flaskliknande kroppen har till uppgift att 
symbolisera dammsugarens enda, relativt okomplicerade funktion, nämligen 
att samla upp smuts genom den luftsugande slangen. Formen blir som en 
förlängning av slangen i det aktiva läget, och man kan nästan se hur den 
anstränger sig för att dra in så mycket smuts som möjligt. 

I det upprätta förvaringsläget klär sig VAC.03 däremot mer in i rollen som 
ett kärl eller en behållare som har till uppgift att hålla smuttset i säkert förvar 
till nästa städtillfälle. När dammsugaren står parkerad i hemmet tar den inte 
särskilt mycket uppmärksamhet av sin ägare utan utstrålar ett ödmjukt lugn i 
väntan på att få hjälpa till med framtida hushållsstädning.

Läderremmarna som är spända runt formen och som också bildar två olika 
handtag ska påminna om den klassiska gamla skurhinken i trä som ofta hade 
liknande metallbeslag runt sin kropp. Dessutom ger lädret en mer naturlig 
och mänsklig känsla vilket avgränsar den ännu tydligare från dess komplexa 
plastkonkurrenter på marknaden. Återigen är luftutblåset placerat baktill med 
kontaktutgången centrerad i mitten, inte för att det är praktiskt utan för att det 
är den självklara, totalitära lösningen.
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Diskussion 

När jag avslutat designarbetet träffade jag Simon Bradford, designchef för 
bland annat dammsugare på Electrolux, för att diskutera mina resonemang 
och mitt resultat. Efter att jag presenterat mitt arbete och vad jag kom fram till 
ville Simon börja med att förklara hur dammsugarbranschen fungerar idag.
Han förklarade att man ofta delar in marknadens dammsugare efter deras 
brand values i en graf där man på y-axeln har värdeordet teknisk i motsatts 
till mänsklig/human och på x-axeln har man satt traditionell mot innovativ. I 
den grafen hamnar flera av de tyska företagen som Siemens och Miele i det 
vänstra/nedre hörnet då de anses vara tekniska och traditionella. Amerikanska 
Dyson hamnar nere till höger och är teknisk men innovativ. Electrolux däremot 
strävar efter att ligga i det övre hörnet till höger och på så vis stå för innovativa 
och mänskliga produkter.

Som svar till min kritik om att dagens damsugare är onödigt tekniska i sitt 
utseende förklara Simon att man på Electrolux strävar efter att formge enklare 
och mer mänskliga produkter men att det är svårt när majoriteten av alla 
dammsugare drar åt det tekniska hållet. Anledningen till att det är på det viset 
bottnar i Dysons framgångar med sina otroligt tekniskt kraftfulla dammsugare. 
När Dyson började sälja sina kraftpaket såg plötsligt konkurrenternas modeller 
klena och orkeslösa ut i butikshyllorna. Detta ledde i sin tur att det drevs igång 
ett ”power race” för att man skulle kunna mäta sig med Dysons extrema 
designlösningar. De gånger Electrolux har försökt sälja enklare dammsugare 
i lugnare färger och med färre accentuerade detaljer så har de knappt sålt 
någonting menar Simon. När samma produkt sedan gjorts om med skinande 
färger, fler detaljer och tydlig, beskrivande produktgrafik så har försäljningen 
ökat igen.

Jag ifrågasätter om inte Electrolux kan förändra marknaden på ett mer 
markant sätt precis som Dyson gjorde för 15-20år sen varpå han svarar att 
det visst går men att det inte är så lätt. Han nämner begreppen revolution- 
och evolutiondesign. Det Chris Bangle gjorde med BMW för 15år sen menar 
han är ett tydligt exempel på ”revolutondesign”. BMW började tappa på 
marknaden och företagets värderingar kändes förlegade när han förändrade 
bilarnas design markant. Detta innebar att många lojala kunder slutade köpa 
deras bilar men samtidigt så vann man ett stort antal nya kunder. Bangle och 
BMW tog en enorm risk med sin nya design, men i det här fallet så slutade det 
med succé. När ett företag förändrar marknaden på det här sättet följer oftast 
konkurrenterna efter. När man väl har sin vinnande formel är det svårt att 
byta spår, istället utvecklar man den ofta genom små förändringar, så kallad 
”evolutiondesign”.  Så har det varit för både BMW, Dyson och Apple.
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Dysons framgång gjorde att dammsugare i allmänhet blev mer tekniska och 
komplexa i sin design och visst kan Electrolux försöka förändra detta men 
man ska veta att det är svårt och det innebär en mycket stor ekonomisk risk. 
Vi på designavdelningen gör vad vi kan för att förenkla formgivningen men 
marknadsförarna är oroliga över konsekvenserna och trycker på att vi måste 
gå åt andra hållet, till slut når man en kompromiss. Det är den kommersiella 
verkligheten som säljer produkter till den stora breda marknaden och de flesta 
människor är inte designmedvetna som vi är, de uppfattar inte skillnaden menar 
Simon. Han tror att konsumenter idag, vilka är vana vid tekniska produkter, 
förväntar sig den här nivån av ”features”, för att inte tappa intresse.

När vi börjar diskutera mina tre koncept säger han inledningsvis att han gillar 
approachen i mitt projekt och att han tycker om de ord jag valt för att beskriva 
de tre olika förslagen. Han ifrågasätter om jag hade kunnat särskilja mig från 
marknaden ytterligare genom att addera ännu en dimension. Han föreslår 
att jag hade kunnat undersöka att göra en dammsugare i så få delar som 
möjligt, använda en annan tillverkningsmetod eller ta fram en dammsugare för 
tillväxtmarknaderna. Han ser mitt projekt mer som ett styling projekt men han 
säger att han gillar mina tankar om att göra något enkelt, något abstrakt. Jag 
förklarar återigen att min approach var att jobba med just estetiken, att göra 
enklare lösningar för att ta fram förslag på dammsugare som passar bättre i 
en hemmiljö och som man kan förvara visuellt. 

När vi diskuterar de specifika förslagen anser han att VAC.01 skulle kunna 
vara intressant i en särskild kontext men att han tror att det skulle få det svårt 
i Europa. Han säger att folk är som skator, de attraheras av skinande och 
färgstarka ting. Han tror att den skulle kunna bli framgångsrik på en annan 
typ av marknad, kanske bland låginkomsttagare i Latinamerika, men att den 
skulle behöva en tydlig story.

Simon tycker att VAC.02 är intressant och menar att den är ett tydligt mode 
statement. Den är mer som en design artikel. Han tror att det finns en del 
produktionstekniska delar att jobba med men att det absolut finns en del 
intressanta element i VAC.02, som det gömda interfacet och de fälgfria hjulen.

I mitt tredje koncept, VAC.03, gillar han titeln och värdeorden ”simple and 
natural” men menar samtidigt att det är ord som för honom har en nära koppling 
till hållbarhet och att det kanske är något jag kunde utvecklat. Han uppskattar 
även dammsugarens läderhandtag och dess antydan till metallbanden på en 
gammal skurhink i trä.
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I relation till varandra efterfrågar Simon en större skillnad mellan VAC.01 och 
VAC.03 och föreslår att mitt första förslag kanske kunde legat lite närmare 
dagens dammsugare och att det tredje förslaget kunde varit ännu längre ifrån. 
Han berättar att på Electrolux testar man sina koncept innan de når marknaden 
på ett stort antal konsumenter. Det går till så att man visar ett antal produkter 
där testpersonerna får ranka de olika varianterna utan att veta något om dem. 
I ett sådant test vill man att det nya konceptet ska få 70% av rösterna. Han 
menar att det hade varit intressant att testa något av mina koncept i ett sådant 
test och se hur reaktionerna blev.

Spontant tror han att VAC.02 idag hade haft störst chans att lyckas på 
marknaden. Han tror att den skulle attrahera konsumenterna och att den skulle 
ha god ”stopingpower” i butikerna. Han menar att konceptet är en väldigt bra 
början och att det är intressant med de fälglösa hjulen. Det är något han inte 
sett tidigare.

Han uppskattar även vad jag försöker åstadkomma i VAC.03 men han är inte 
helt övertygad om utförandet. Han gillar att jag strävat efter att göra en väldigt 
enkel dammsugare men menar samtidigt att den måste sticka ut i butiken, att 
den inte får se tråkig ut och att den måste visa på att den klarar av det jobb 
som krävs av dem.

Personligen håller jag med Simon i en del av hans kritik mot de val av 
avgränsningar jag gjorde när jag började med formgivningen av de tre 
förslagen. Jag trycker att han har rätt i att mitt resultat kunde varit starkare 
om VAC.01 och VAC.03 skilt sig ännu mer från varandra. Däremot skiljs 
våra åsikter när han anser att jag borde jobbat med fler faktorer än bara 
formgivningen av dammsugaren. 

Mitt syfte med arbetet har från början varit att diskutera dagens rådande estetik 
bland konsumtionsprodukter som till exempel dammsugare. För att göra detta 
på ett så konkret sätt som möjligt anser jag att det var viktigt att formge förslag 
med samma funktion och förutsättningar som de produkter som jag kritiserar 
på marknaden. Av den anledningen tycker jag också att det är märkligt att 
han beskriver mitt arbete som ett styling-projekt. I mitt arbete anser jag att jag 
har jobbat med att formge dammsugare efter mänskligare värden och försökt 
uttrycka enkelheten i deras funktion och uppgift. För mig är styling något som 
ligger mycket närmare den typen av formgivning som Elektrolux dammsugare 
står för, där enkla städprodukter ser ut som framtidens fordonskoncept.
Jag som formgivare vill och anser att det är viktigt att få folk att engagera sig 
mer i den här typen av produkter. Enligt mig finns det idag ett stort problem 



30

med konsumtionsprodukternas säljkanaler, de stora elektronikkedjorna. När 
man går in i dessa varuhus så går man in i en atomsfär endast uppbyggd runt 
rationella argument, vilken helt utesluter alla emotionella värden. Det är som 
att man tar på sig ett par high-tech glasögon som endast fokuserar på skyltarna 
över produkternas komponenter och prestanda. När man sedan kommer hem 
med sin nyinköpta vara känns den lätt som en utomjordisk varelse i hemmet. 
Den passar inte in, den är i vägen och snabbt skapas en irritation mellan 
människa och produkt.

Angående Simons feedback på mina förslag så tycker jag att det är intressant 
att han till stor del bedömer dem efter deras förmåga att synas i butik jämfört 
med dagens högljudda utbud. Jag tror att han till stor del har rätt om man 
ser till hur butikerna ser ut men varför ska man accepter detta faktum? Jag 
tror att de försök som Electrolux gjort för att förenkla dammsugarnas design 
har gjorts på fel sätt och med fel strategi. Jag tror inte att man kan formge en 
dammsugare med en något enklare form eller färg och sedan tro att man kan 
konkurrera på samma hylla i butiken, tillsammans med de övriga tekniska och 
komplexa modellerna. Vill man förändra denna bransch tror jag att man måste 
göra något helt annat, med en radikal skillnad så att man inte ens jämför 
produkterna. Jag tror dessutom att en sådan ny typ av dammsugare bör säljas 
genom andra försäljningskanaler, till exempel i en möbel- eller inredningsbutik.

Jag tror det är farligt att titta för mycket på konkurrenter och existerande 
produkter när man jobbar med att ta fram en ny produkt då risken är stor att 
man skapar en dålig kopia. Framförallt när det handlar om en produkt som 
dammsugaren som inte har förändrats nämnvärt på 20 år tror jag att det är 
viktigt att ta ett steg tillbaka och analysera vad som är produktens syfte och 
hur människor lever idag för att hitta nya lösningar. Istället för att fokusera på 
att sälja dammsugare genom nya ”features” så tror jag att man skulle bli mer 
framgångsrik genom att sälja en vision eller en livsstil, på samma sätt som 
Olivetti, Bang & Olufsen, Nokia och Apple lyckades så bra med.

Om mina tre förslag är ett lyckat eller mindre lyckat exempel på vad en ny typ 
av estetik skulle innebära har jag svår att svara på men det är inte heller det 
som varit målet med mitt arbete. Syftet har varit att skapa några förslag på 
vad som skulle kunna vara ett alternativ och använda dem som ögonöppnare 
för att visa hur homogent utbudet är. Jag vill att människor ska börja reflektera 
över detta och jag hoppas i synnerhet att det kan starta en större debatt om 
industridesignestetik på utbildningen på Konstfack. 
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