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Ensomhet er et viktig tema for meg personlig. 
Jeg har ofte følt meg ensom. Dette har alltid vært 
vanskelig for meg å være åpen om. En følelse jeg 
heller holder inne; som jeg har blitt flink til å 
skjule. Jeg håper dette prosjektet kan treffe andre 
som føler det samme, og at det kan bli et positivt 
bidrag til ensomhetsdebatten.
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Dette prosjektet handler om ensomhet; en følelse som den 
siste tiden har fått økende oppmerksomhet både i Norge og 
internasjonalt.

Det tar utgangspunkt i den pågående ensomhetsdebatten, 
der det så langt har vært mye fokus på omfang, årsak og 
konsekvens. Vi hører utsagn som at “vi er i ensomhetens 
tidsalder”, det snakkes om epidemi og folkesykdom, og 
hvordan ensomhet har store konsekvenser for livskvalitet 
og fysisk og psykisk helse.

Ensomheten er utvilsomt et alvorlig problem, og det er 
mange innspill i debatten som er både opplysende og 
konstruktive. Samtidig har også den plutselige økningen i 
oppmerksomhet og fokuset på skadevirkningene bidratt til 
å skape en krisestemning; et inntrykk av at ensomheten i 
seg selv er økende, og en diskusjon preget av frykt, hysteri, 
spekulasjon og forvirring.

Dette fokuset på ensomheten som et problem, en 
sykdom som må helbredes, tar oss stadig lenger bort fra 
det umiskjennelige faktum at ensomhet er en følelse; 
en naturlig emosjonell respons på at vårt behov for 
tilknytning til andre ikke blir møtt.

Alle opplever ensomhet fra tid til annen. Likevel blir 
ensomhet forbundet med skam og nederlag; det er det 
samme som å innrømme at man er upopulær, at man er 
mislykket. Denne skamleggelsen og sykeliggjøringen er 
med på å stigmatisere de ensomme, og gjør det vanskelig å 
innrømme overfor andre, og kanskje også overfor en selv, 
at man føler seg ensom. Ensomhetsdebatten har på mange 
måter utviklet seg til å forsterke selve “problemet” den 
søker å løse.

Sånn sett er kanskje den største utfordringen med 
ensomheten i dag ikke selve ensomheten i seg selv, men 
det at den er så vanskelig å snakke om, hvordan vi som 
samfunn og individer forholder oss til ensomhet og de 
ensomme; tabuet ensomheten.

Det er dette jeg ønsker synliggjøre gjennom design; den 
avstanden og fremmedgjøringen som ofte oppstår i vårt 
møte med ensomheten; Ensomheten og hvordan vi møter 
den.

I debattens hete mener jeg det er viktigere enn noensinne 
å se på hvordan vi møter denne følelsen, for det er 
i dette møtet jeg mener at mye av kjernen i dagens 
ensomhetsproblematikk ligger, og det er her virkelig 
endring er mulig.

Jeg ønsker ikke å presentere en konkret løsning på et 
problem, men heller stille spørsmål. Belyse problematikken 
gjennom å skape en “omstendighet”, en opplevelse som får 
betrakteren til å tenke rundt temaet og danne seg sin egen 
mening.

Målet med prosjektet er få oss til å skape refleksjon og 
debatt rundt hvordan vi forholder oss til ensomheten og de 
ensomme. Spørsmålet jeg ønsker å få folk til å tenke over 
er: “Hvordan forholder vi oss til ensomheten, og hvilke 
konsekvenser får dette?” Jeg håper at prosjektet kan bidra 
til en mer nyansert debatt, bryte ned noe av tabuet rundt 
ensomheten for å skape mer åpenhet og aksept rundt det 
å føle seg ensom slik at vi lettere kan møte den, både i oss 
selv og i andre.
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Boken er strukturert i fire hoveddeler:

“Design for debatt” etablerer designkonteksten og 
fremgangsmåten for prosjektet.

“De ensomme” er hvor jeg gjennom teori og praksis 
reflekterer rundt problemstillingen.

“Bak lukkede dører” presenterer den endelige 
omstendigheten; et resultat av min metode.

“Arbeid i prosess” er et utvalg tekst og bilder som 
utdyper prosess, utforming og valgene jeg har tatt 
underveis.
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“Design for debatt” danner den faglige plattformen for 
prosjektet; designkonteksten. Her beskriver jeg hvordan 
jeg som designer har arbeidet med problematikken for å 
vekke refleksjon og skape debatt.

Jeg starter med å dele min designfilosofi, litt om hva 
som skjer i design i dag og hvordan dette er relevant for 
mitt prosjekt. Deretter forklarer jeg min valgte design 
“topologi” samt referanseprosjekter som arbeider 
på lignende måter. Til slutt viser jeg hvordan jeg har 
strukturert prosjektet gjennom prosess og metode.
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Min designfilosofi
Dette prosjektet kommer fra mitt ønske om å hjelpe. Jeg 
tror at alle mennesker fra ulike typer arenaer, på sin egen 
måte, kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. 

Design blir ofte kun forbundet med å handle om estetikk 
og funksjonalitet, men dette hindrer oss i å virkelig ta 
del i alle aspektene ved design. Jeg er interessert i design 
som inneholder flere lag av meninger og refleksjoner; 
at en designer kan tilsette et potensiale for flere lag i 
hverdagsobjekter; at enhver stol, bord, vase etc. kan være 
et lerret for meninger som strekker seg forbi den bare 
funksjonalitet.

Mitt prosjekt tar del i den pågående debatten om 
redefinisjonen av vårt profesjonelle felt. Motivert av 
nysgjerrighet og eksperimenterende holdning ønsker jeg å 
ignorere konvensjoner og komme opp med mine egne svar; 
min egen designagenda. Bakteppet for dette prosjektet 
ligger nettopp blant annet i å utfordre snevre antagelser og 
syn på hva funksjon kan være, utforske roller design kan 
spille i å påvirke oss, skape refleksjon og debatt.

Design er en refleksjon av her-og-nået, et produkt av 
vårt kontemporære samfunn. Ettersom vår verden blir 
stadig mer kompleks, blir også design mer komplekst og 
spennende. Grunnet raske kulturelle, sosiale, politiske, 
økonomiske og teknologiske endringer i det moderne 
samfunn, endrer verdiene i design seg, og således også 
rollen til designeren. De tradisjonelle tilnærmingene er 
ikke lenger tilstrekkelige, og designere ser derfor etter 
måter å redefinere design på. I en tid med konstant endring, 
kan en aldri stole på en gitt idé om hva design er.

Den økonomiske krisen er en av mange hendelser som har 
påvirket design i nyere tid, ettersom design er tett knyttet
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til markedet. I “Design in Krisis” utforsker Benjamin 
Landau rollen designeren tar på seg i en krise. Han bruker 
det greske ordet “krisis” istedenfor “krise”, fordi det betyr 
tegn på virkelig endring. Han foreslår at den økonomiske 
krisen er grunnen til at design er i endring, og at design i 
seg selv kan være et verktøy for endring.[1] 

Som en konsekvens tar design en stadig mer politisert rolle, 
da det endres fra et industrielt til et kunnskapsdrevet yrke; 
fra en “ting”- til “tenke”-basert profesjon. Design handler 
mindre om økonomisk profitt og mer om de store og 
komplekse nettverkene.

Man kan forvente at designeren fremmer ansvarsfølelse og 
bevissthet, har mer guts til å hoppe inn i det ukjente, mer 
idealisme, og et større ønske om å forbedre verden gjennom 
sine design. Jeg anser bevissthet som essensen i design; 
bevissthet om kontekst; for hvilken verden skaper jeg noe? 
Denne bevisstheten gir meg ansvar. Design er viktig og 
designere kan utgjøre en forskjell: design kan aktivt være 
med på å påvirke måten mennesker forholder seg til og 
opplever verden.

Design “topologi”
Jeg er interessert i de sosiale, politiske og emosjonelle 
egenskapene til design. Der vi beveger oss forbi 
designs tradisjonelle grenser, vekk fra industriens og 
markedskreftenes rammer, og trer inn i det spekulative, 
fiktive og konseptuelle. Her skapes en parallell designkanal, 
fri fra markedspresset og med muligheten til å utforske 
idéer og problematikker. I denne separasjonen kan design 
utfolde seg, utvikle seg, og forme nye muligheter for hva 
design kan være. 

I dette prosjektet arbeider jeg ut fra det jeg har valgt å kalle 
kritisk design topologi[2], og ikke typologi. I denne forståelsen 
er kritisk design et tøyelig rom, der jeg ikke begrenses av 
å måtte overholde de etablerte oppfatninger av hva kritisk 
design er. I dette kritiske designrommet kan jeg være 
nysgjerrig, stille spørsmål og reflektere; danne verktøy jeg 
kan bruke i min metode og gi meg økt kunnskap som kan 
hjelpe meg i prosjektet.

Kritisk design bruker spekulative designforslag for å 
utfordre snevre antagelser, forutinntatthet og gitt’er om 
hvilke roller produkter kan spille i hverdagslivet. Målet 
er hovedsakelig å få oss til å tenke, men også skape økt 
bevissthet, avdekke antagelser, fremprovosere handling, 
skape debatt, til og med underholde på en intellektuell 
måte, slik som litteratur og film.[3]

Det handler for meg om å ikke ta ting for gitt, være 
skeptisk og alltid stille spørsmål til hvordan ting er. All 
god design er kritisk. Designere starter med å identifisere 
mangler i tingene de redesigner og tilbyr forbedrede 
versjoner av dem. Kritisk design påfører dette til større og 
mer komplekse problematikker.[4]

Design som kan belyse samfunnsproblematikker og være et 
verktøy for endring, oppfordres av Benjamin Landau. 
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Han mener at all design inntar en politisk posisjon. 
Disse kan deles inn i fire underkategorier: 1. Design som 
erkjenner sin politiske posisjon og inkluderer dette som 
et trekk; 2. Design som arbeider med politiske entiteter 
(partier, ideologier, saker) som klienter; 3. Design som 
målrettet tar politikk og samfunn som et område for 
utforskning; og 4. All annen design (som er utilsiktet eller 
uunngåelig politisk). I en tid med ustabilitet og endring 
burde designere velge det tredje alternativet og designe det 
politiske; arbeide i grensene av tradisjonell designpraksis 
for å fremprovosere endringer i politikk og samfunn.[5]

Mitt prosjekt kan plasseres i nettopp dette tredje 
alternativet. Jeg forsøker å utforske en sosial 
samfunnsproblematikk, med håp om å bidra til en sunnere 
og mer nyansert ensomhetsdebatt. Dette er i tråd med 
kritisk design sin posisjon som en form for sosial og 
politisk deltakende aktivitet.[6]

Jeg ønsker ikke å gi et svar eller en løsning; for å unngå 
å virke moraliserende eller belærende vil jeg ikke fortelle 
hvordan ting burde være, men heller, på demokratisk vis, 
se etter måter å belyse problematikken på slik at det kan 
fremkalle spørsmål i betrakteren; få oss til å reflektere 
rundt ensomheten og hvordan vi møter den som individer
og som samfunn.

I kritisk design kommer dette i form av et scenario, 
eller “omstendighet” som jeg har valgt å kalle det i dette 
prosjektet. Kritisk design er kritisk tanke gjennom form og 
materialitet. Det handler om å tenke gjennom design; heller 
enn ord, bruke design for å engasjere mennesker.[7] Skape 
en opplevelse eller situasjon hvor betrakteren tar del i den 
problematikken man ønsker å belyse.

Dette brukes til å stille spørsmål, åpne for debatt og 
diskusjon rundt hva slags fremtid man ønsker - og ikke 
ønsker. Derfor er det nødvendig at det fremstår som 
provoserende, forenklet og fiktivt. Den fiktive naturen 
krever at betrakteren legger fra seg sin skepsis og lar sin 
fantasi vandre, for å i øyeblikket glemme hvordan ting er 
nå, og undres om hvordan ting kan være.[8]

Betrakteren burde oppleve et dilemma: Er det seriøst 
eller ikke? Virkelig eller ikke? For at kritisk design skal 
være effektivt, må man gjøre seg opp sin egen mening.[9]

Istedenfor å preke, vil jeg bruke virkemidler som absurditet 
og humor for å engasjere publikum på en mer konstruktiv 
måte, forsøke å appellere til fantasien samtidig som 
intellektet.

Dette rommet ligger mellom virkeligheten (som vi 
kjenner den) og det umulige (uvirkelige). Å bruke 
dette virkemiddelet effektivt som designer, krever nye 
designroller, kontekster og metoder. Derfor blir det naturlig 
å se utenfor design; utforske og låne fra andre områder slik 
som film, litteratur, vitenskap, etikk, politikk og kunst.[10]

På samme måte spiller mitt prosjekt på det fiktive i 
forhold til det virkelige, for både å beskrive nået og åpne 
for diskusjon rundt fremtiden. Dette handler om å så 
idéer om endring til det bedre. Ved å spekulere mer, på 
alle nivåer i samfunnet, og utforske alternative scenarioer, 
tenker kritisk design at virkeligheten vil bli mer formbar, 
og selv om vi ikke kan forutsi fremtiden, kan vi øke 
sannsynligheten for at ønskelige fremtider blir realiteter. 
Og tilsvarende kan faktorer som leder til uønskede 
fremtider bli oppdaget tidligere og adressert, eller i det 
minste begrenset.[11]

Jeg synes det er vanskelig å bruke begrepet kritisk design 
for å definere mitt arbeid, fordi dette stempelet kan virke 
begrensende. I et intervju med Dunne og Raby i 2009, 
uttrykte også de en reservasjon mot å kalle noe for kritisk 
design: “Jeg mener idéen om design som en form for kritikk 
er viktig og spesiell. Jeg er bekymret for at stempelet 
kritisk design er for snevert. Dette uttrykket kom fra oss 
og beskriver måten vi jobber på. Det ville vært mye mer 
spennende å se andre former for design som kritiserer, som 
kanskje kan utfordre hva vi gjør eller tilby noe annet.”[12]

Jeg velger å se på dette som en forståelse av at design kan 
være et verktøy for endring. Kritikk er en del av mange lag i
endring, og kritisk design har hjulpet meg å danne en 
plattform for prosjektet og et grunnlag for min
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problemstilling. Kritiske design oppfattes av noen som 
dystopier, negativt design, anti-alt, kun interessert i å 
påpeke mangler og begrensninger i ting, og blir ofte 
misforstått med at det kun handler om kommentar. Men 
kritisk design handler snarere om å skape rom for debatt 
og refleksjon; Kritisk design er til syvende og sist positiv 
og idealistisk fordi den tror at endring er mulig, og at ting 
kan bli bedre. [13] Referanseprosjekter

For å hjelpe meg i å danne en plattform for prosjektet, 
har jeg sett på designteori og designere som blant annet 
Benjamin Landau, Anthony Dunne, Fiona Raby, Alex 
Gallet, Adam Thorpe og Joe Hunter.

Prosjekter som tar utgangspunkt i dagsaktuelle temaer og 
samfunnsproblematikker og bruker design for å belyse dem 
på måte som skaper refleksjon, debatt, økt bevissthet og 
kanskje også endring.

Under følger et utvalg som har inspirert meg blant annet 
gjennom måten de har arbeidet på og hvordan de skaper 
en omstendighet eller opplevelse som får betrakteren til 
å tenke og gjøre seg opp en mening, slik jeg også ønsker å 
gjøre i mitt prosjekt.

“Appell” er et designprosjekt av Martine Nilsen 
som tar utgangspunkt i det økende skjønnhets- og 
prestasjonspresset blant dagens ungdom. Her reiser 
hun spørsmål ved forventningene og idealene som er i 
samfunnet i dag og hvordan dette påvirker de unges fysiske 
og psykiske helse. Hvis vi fortsetter på denne måten, 
hvordan vil fremtiden se ut?

Hun skaper en omstendighet som vekker refleksjon 
gjennom å presentere et hjemmekirurgisett, 
“prestasjonsgass” og diverse bruksanvisninger og 
kataloger som maler et skremmende bilde av fremtiden 
for morgendagens unge. Utførelsen er klinisk og 
virkelighetsnær med en troverdig “produktfinish”, som blir 
effektive virkemidler for å få betrakteren til å tenke rundt 
og ta stilling til dette presset som møter ungdommen og 
hva dette kan føre til.
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Bilde fra: www.fashionistainoslo.com/2016/06/khio-graduation-
design-2016-pick-your.html

Bilde fra: www.designcolumn.nl/conflict-virtual-physical/

“Tricking Biometrics” av Alex Gallet“Appell” av Martine Nilsen
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Bilde fra: hafsahsarah.wordpress.com/2014/11/12/vexed-design-
adam-thorpe-joe-hunter/

Bilde fra: http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects/68/0

“Human Poo Energy Future, Poo 
Lunch Box” av Dunne & Raby

“Vexed Parka” av Adam Thorpe og 
Joe Hunter Vexed Generation.
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“Tricking Biometrics” er et designprosjekt av Alex 
Gallet, som tar utgangspunkt i den digitale fremmarsjen 
og vårt gradvise tap av kontroll over hvordan vår 
private informasjon tas opp, overvåkes og distribueres. 
Hvordan påvirker dette vår rett til personvern, privatliv 
og anonymitet? I en tid hvor teknologien blir stadig 
mer kompleks og omfattende, og nye metoder for 
informasjonsinnhenting og identifisering tas i bruk på flere 
og flere områder, er dette en viktig og samfunnsrelevant 
problematikk som det trengs å tas stilling til.

Hun presenterer et forkledningsverktøy ment for å lure 
teknologien, å skjule vår sanne identitet. Hun bruker 
humor, absurditet og ironi for å vekke interesse hos 
betrakteren. Målet er å skape en opplevelse som gir økt 
bevissthet rundt hvordan man selv forholder seg til denne 
utviklingen; vekke spørsmål og refleksjon i betrakteren om 
hvilken rolle vi ønsker; og ikke ønsker; at teknologien skal 
ta i livene våre.

“Human Poo Energy Future, Poo Lunch Box” er en del av 
et større kritisk designeksperiment “Is this your future?” av 
Dunne & Raby i samarbeid med Science Museum London 
i 2004.

Prosjektet består av en serie hypotetiske produkter som 
utforsker de etiske, kulturelle og sosiale sammenstøt og 
implikasjoner av ulike potensielle energikilder. Poo Lunch 
Box fremmer en idé om individuell energiproduksjon 
gjennom å samle og prosessere ens egen avføring: etter 
du har spist lunsjen din kan du samle og utnytte den 
energien som er igjen i form av avføringen fra maten. Kan 
menneskelig avføring bli en ny dominerende energikilde?

Designerne skaper et fiktivt scenario eller opplevelse som 
et verktøy for å provosere og vekke refleksjon. De bruker 
humor og absurditet i kombinasjon med det hverdagslige 
og familiære for å vekke interesse og la oss ta del i 
problematikken på en måte som engasjerer oss direkte som 
enkeltindivider. Produktene gjennomførte og troverdige, 
med en enkel og funksjonell estetikk. Dette gjør dem 
relaterbare og lettere å forstå, og således i neste ledd forstå 
meningen med selve prosjektet eller eksperimentet. De er

“value fictions”, ikke “science fictions”; de utfordrer oss til 
å ta stilling til våre egne verdier, til sosiale og teknologiske 
endringer i samtiden og hvordan ting kan være.

“Vexed Parka” av Adam Thorpe og Joe Hunter er ment 
både som et praktisk produkt og som en kommentar på 
det moderne urbane liv, overvåkningskultur og krenkelse 
av borgerrettigheter, i tråd med designernes filosofi om 
at verdien i klær kan bestå av mer enn bare deres visuelle 
inntrykk eller praktiske funksjon.

Jakken kom i kjølvannet av en rekke voldelige sammenstøt 
mellom politi og demonstranter i London i 1994, og er 
en slags urban rustning som både parodierer politiets 
opprørsutstyr, men som også skjuler brukerens identitet 
og beskytter sårbare deler mot slag og stikk. Å designe 
et slikt produkt er iboende politisk: det vekker refleksjon 
i betrakteren om hva slags samfunn vi lever i der det er 
behov for et slik produkt. Slik blir den både et verktøy for 
og et symbol på protest og opposisjon mot “overmakten”.
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Metode og prosess
Jeg valgte å jobbe med ensomhet mye på grunn av at 
dette er et tema som har fått økt fokus i det siste. På 
forhånd hadde jeg, sikkert i likhet med mange andre, en 
oppfatning av ensomheten preget av hvordan den omtales 
i media og samfunnsdebatten. Her males gjerne et bilde av 
ensomheten som i voldsom økning, en sykdom, en epidemi.

Jo mer jeg fordypet meg i temaet jo mer så jeg denne 
tendensen i hvordan vi møter og omtaler ensomheten,
og at informasjonen i mange tilfeller er upresis og 
spekulerende.

Jeg bestemte meg for å se nærmere på disse møtene, 
kommunisere noe om hvordan de påvirker vårt forhold 
til denne følelsen, og dette ble utgangspunktet for 
problemstillingen min.

For å hjelpe meg å strukturere prosjektet på en måte som 
kunne gjøre problematikken mer håndgripelig og lettere 
å arbeide ut fra og reflektere rundt, bestemte jeg meg for 
å utarbeide en modell som skulle danne selve rammen for 
prosjektet.

Modellen (illustrasjon 1) beskriver det området av 
ensomheten som prosjektet mitt undersøker. Den er formet 
som en treenighet: følelsen, skammen og samfunnet. 
Grunnen til at modellen arbeider ut fra nettopp disse, er 
at jeg etter å ha kartlagt researchen min så at den indre 
følelsen, det ytre samfunnet og den sosiale skammen, 
og korrelasjonen mellom dem, er sentrale fenomener i 
ensomheten og hvordan vi møter den. Det er viktig å forstå 
at modellen ikke mener å isolere disse fra hverandre som 
tydelige skiller eller deler, da alle tre overlapper og påvirker 
hverandre , men dette gav meg en verdifull abstraksjon jeg 
kunne jobbe ut fra.

Skammen Følelsen

Samfunnet
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Modellen har dannet grunnlaget for et metodisk system 
(illustrasjon 2), et sett med metoder for å binde sammen 
teori og praksis, få økt forståelse rundt problematikken og 
hvordan jeg kan kommunisere den til andre.

Det metodiske systemet kan deles inn i to deler:

I den første delen (1) arbeider jeg med praktiske utprøvelser 
og refleksjon i de områdene av treenigheten som overlapper 
hverandre: følelsen og skammen (FS), skammen og 
samfunnet (SS) og samfunnet og følelsen (SF).

Dette har jeg gjort fordi det er nyanser og kvaliteter mellom 
disse fenomenene som er viktige å forstå, for å bedre se 
hva de betyr og hvordan de henger sammen og påvirker 
hverandre. Disse utprøvelsene er ikke ment å forstås som 
perfekte svar på disse møtene, men de har vært en metode 
for å danne meg en mer helhetlig, reflektert og kompleks 
forståelse av temaet.

De er plassert i boken under “De ensomme”, hvor de binder 
sammen teori med praksis.

Utprøvelsene, eller “quick and dirties” som jeg også kaller 
dem, har tatt form som mindre og korte intervaller 
med fysiske utformelser, workshops, fotografier og 
illustrasjoner. De presenterer ulike sider ved en abstrakt 
problematikk gjennom “fysiske manifestasjoner”, for å gjøre 
det lettere å utforske og reflektere rundt den.

De er analytiske verktøy som kan beskrives som en 
handling av å: pakke opp - reflektere - pakke inn, hvor jeg 
kan gå inn å; observere, beskrive og forklare. For meg har 
disse gjort det lettere å forstå temaet, få feedback fra andre, 
stille spørsmål og evaluere problematikken min på en slik 
måte at de har gitt meg økt kunnskap. De har også blitt 
kommunikative verktøy som reflekterer rundt sider ved 
dette møtet jeg ønsker å belyse.

Den andre og siste delen (2) er lokalisert i modellens 
kjerne, hvor alle disse fenomenene kommer sammen. Her 
bruker jeg all min opparbeidede research og kunnskap 
til å gjennomføre en siste praktisk fase; et eksempel og et 
resultat av min metode. Denne er plassert i boken under 
“Bak lukkede dører”.

Prosessmodell

Følelsen Skammen

Skammen Samfunnet

Samfunnet Følelsen

Skammen Følelsen

Samfunnet

?

Skammen Følelsen

Samfunnet

1.

2.

Skammen Følelsen

Samfunnet

Teoretisk research
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“Bak lukkede dører” har som mål å skape en omstendighet, 
det vil si en situasjon eller opplevelse, hvor betrakteren tar 
del i den problematikken jeg ønsker å belyse: den avstanden 
og fremmedgjøringen som ofte oppstår i vårt møte med 
ensomheten.

Omstendigheten kommer i form av et fiktivt scenario, der 
ulike “fysiske manifestasjoner” kommer sammen på en slik 
måte at det vekker spørsmål og refleksjon i betrakteren. 
Dens fiktive men samtidig virkelighetsnære inntrykk 
skaper et dilemma; “er det ekte eller ikke?”; og oppfordrer 
således til refleksjon rundt virkeligheten slik den er i dag.
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“De ensomme” er den delen av boken hvor jeg gjennom 
teori og praksis reflekterer rundt ensomheten og hvordan 
vi møter den. 

Det handler om det intime som møter det offentlige. 
Hvordan vi som individer og samfunn forholder oss 
til ensomheten og de ensomme, med utgangspunkt i 
modellen Følelsen, Skammen og Samfunnet.

Teksten følger en struktur der jeg først utforsker følelsen, 
deretter hvordan vi opplever den i oss selv, skammen og til 
slutt hvordan vi møter den utenfra. Mellom disse er mine 
praktiske utprøvelser plassert, for til sammen å danne et 
nyansert bilde av problematikken, hva som ligger til grunn 
for problemstillingen min og hvorfor dette er relevant å ta 
opp nettopp nå.
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Hvordan vi møter ordet “ensomhet”
Ordet “ensomhet” stammer fra det norrøne “einsamann”, 
som er sammensatt av tallordet “einn” og “saman”, og 
betegner noe som står helt alene.[1]

Det kunne få oss til å tro at ensomhet langt på vei er 
sammenfallende med å være alene, og det synes å være en 
utbredt antakelse at mennesker som er ensomme er mer 
alene, og at de som er mer alene ofte også er mer ensomme. 
Men ensomheten er både logisk og empirisk uavhengig av 
det å være alene. Det handler ikke om i hvilken utstrekning 
et individ er omgitt av andre mennesker, men om hvordan 
individet opplever sin relasjon til andre.[2]

“Alene” er kun en numerisk betegnelse, uten noen 
vurdering av om dette er positivt eller negativt. “Ensom” er 
derimot alltid verdiladet, stort sett med negativ betydning, 
og har dermed en emosjonell dimensjon som ikke “alene” 
nødvendigvis har.

På engelsk skilles det mellom “loneliness” og “solitude”, der 
loneliness betegner en negativ følelsestilstand og solitude 
en positiv. Vi har ikke noe tilsvarende skille på norsk, slik 
at vi enkelt kan indikere om vi sikter til den gode eller den 
dårlige; den frivillige og ufrivillige ensomheten.

Mitt prosjekt arbeider med den negative, ufrivillige 
ensomheten, ettersom det er her samtidsrelevansen og 
problematikken ligger, så når jeg bruker ordet ensomhet må 
det forstås i denne betydning.
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En følelse
Vi bruker uttrykket “følelse” om svært ulike fenomener, alt 
fra smerte, sult og tørst til hat og kjærlighet. Noen er mer 
fysiske og andre mer kognitive av natur, derfor er det vanlig 
å skille mellom henholdsvis “følelser” og “emosjoner”.

Ut fra dette skulle man tenke seg at ensomheten burde 
regnes blant de sistnevnte kognitive emosjonene. Men vi 
ser også at ensomhet er en sosial smertefølelse som synes 
å følge de samme nevrale banene som fysisk smerte.[3]

Den sosiale og den fysiske smerten er forbløffende nært 
forbundet.[4]

Derfor har jeg valgt å ikke trekke et slikt skille, og bruker 
bare uttrykket “følelser” i denne oppgaven.

Kategorien “følelser” er ikke homogen, og den rommer 
et stort mangfold fenomener. Enhver følelse har en 
evolusjonær, en sosial og en personlig historie, og skal vi 
forstå følelsen, må vi også ta høyde for alle tre. Følelser 
fremtrer for oss som “naturlige” og umiddelbare, men de er 
også individuelt og sosialt konstruerte.[5]

Det er vanlig å beskrive følelser som subjektive opplevelser 
som er enten positive eller negative. De er gjerne 
kortvarige, der varigheten bestemmes av endring av denne 
verdien. En følelse har et intensjonalt objekt, det vil si at 
den er om noe. Dette gjelder også ensomheten, men denne 
kan i tillegg ha en lengre varighet, til og med bli kronisk.

Ensomhetsfølelsen og hvordan vi opplever den
Ensomheten er en emosjonell respons som forteller oss 
noe om at vårt behov for tilknytning til andre ikke er 
tilfredsstilt. Enten på grunn av for få relasjoner eller fordi 
de eksisterende relasjonene ikke har en ønsket form for 
nærhet. 

Det finnes mange definisjoner på ensomhet, men noen 
fellestrekk er gjennomgående: en følelse av smerte eller 
tristhet, en oppfatning av en selv som isolert eller alene, en 
følt mangel på nærhet til andre. 

Det fungerer dårlig å definere ensomhet ut fra sviktende 
sosial støtte eller lignende, av den grunn at det finnes 
mennesker som har god sosial støtte, slik vi vanligvis 
forstår det, men som likevel føler seg ensomme. Omvendt 
finnes det en rekke mennesker som har dårlig sosial støtte, 
men som likevel ikke er nevneverdig plaget av ensomhet.[6]

Ensomheten må derfor defineres med utgangspunkt i den 
subjektive opplevelsen; om du føler deg ensom, eller ikke.

Menneskelivet er slik at vi ikke er garantert at våre behov 
for tilknytning til andre mennesker blir tilfredsstilt.[7] Vi 
kjenner alle ensomheten, den er en naturlig del av vårt 
følelsesspekter, et allmennmenneskelig fenomen. Den kan 
ramme oss i all hverdagslighet eller i alvorlig livskrise. 
Man kan være ensom enten man befinner seg midt i en 
folkemengde, er sammen med venner eller familie, eller 
bare er hjemme alene. Den kan forekomme av mange ulike 
årsaker, være et resultat av ens egen konstitusjon eller de 
ytre betingelsene man lever under. Derfor varierer det også 
fra person til person hvor ofte man er ensom: noen er det 
aldri, mange av oss av og til, og enkelte er det nesten hele 
tiden.
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Det finnes evolusjonære forklaringer på ensomheten, hvor 
det fremheves at vi er utviklet for å leve i grupper, sammen 
med andre. Utvilsomt finnes det gode evolusjonære 
grunner til å leve i grupper, som at man da har bedre 
beskyttelse mot rovdyr og kan dele ressurser. Med 
biologiske briller kan vi alltids si at det er “naturlig” for oss 
mennesker å søke et sosialt fellesskap. Man kan også videre 
forstå at som en fysisk smerte melder fra om fysiske farer, 
kan også sosial smerte som ensomhet ha utviklet seg av 
samme grunn: beskytte oss mot faren å bli ekskludert og 
leve isolert. [8]

I dette ligger kanskje en av årsakene til hvorfor ensomheten 
er så sår, så vanskelig å snakke om: den er direkte knyttet 
til vår tilhørighet, vår overlevelse, vår menneskelige 
eksistens.

Skammen
Det er velkjent at ensomhet forbindes med skam

Skam er et sosialt fenomen: en skammer seg over seg 
selv, overfor andre, ifølge den franske filosofen Jean-Paul 
Sartre.[9] Skammen sier noe om samtiden man lever i 
og de gjeldende kulturelle verdiene, hva som er sosialt 
akseptabelt og ikke.

Skam sier noe om hvordan vi ser på oss selv, det er en 
sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side 
av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket 
eller udugelig individ. Skam er nær knyttet til selvfølelsen, 
og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg, 
“synke i jorden”.[10] Skammen handler ikke om å gjøre noe 
feil, men om å være feil. Den handler om at det vi er ikke er 
bra nok.[11]

Ensomhetsfølelsen forteller at ens sosiale liv ikke er 
tilfredsstillende, den tas som et bevis på at ingen liker en, 
at man ikke er verdt å være sammen med. Smertefølelsen 
blir ekstra vond når den blir sosialt synlig. Derfor er det 
ofte slik at vi nødig vil medgi overfor andre at vi føler oss 
ensomme; det er noe vi ofte gjemmer, ikke bare fra andre, 
men også overfor oss selv.

Ensomheten er så vond at man ofte ikke ønsker å 
anerkjenne den, man kan skyve den unna, slik at den ikke 
lenger er i sentrum for oppmerksomheten, eller man kan 
tolke og begrepsfeste den som noe annet. Vi er ikke alltid 
klar over hvilken følelsestilstand vi selv er i, og vi har en 
såpass velutviklet evne til selvbedrag at ens tolkninger av 
egne følelsestilstander slett ikke er ufeilbarlige.[12]
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(FS) FØLELSEN OG SKAMMEN

Korrelasjonen mellom 
ensomhetsfølelsen og skammen 
handler for meg om det intime ved 
ensomheten, og hvordan skammen 
gjør ensomheten til noe vi skjuler for 
oss selv og andre, noe privat vi ikke vil 
at andre skal se, noe forbudt, noe vi 
ikke aksepterer; tabuet ensomheten.

Når jeg utforsker dette forholdet, 
handler det for meg å se på hvordan 
jeg kan kommunisere, eller skape 
en opplevelse som beskriver noe om 
dette; overføre det til et visuelt eller 
romlig uttrykk.

Voyeurisme handler om å kikke inn, 
snike til seg innsyn i noe forbudt, noe 
privat som andre ikke vil vise oss.

(FS) Ensomme øyeblikk

voyeurisme - fr. betyr ”en som ser” 
...å spionere på andres intime 
privatliv. Voyeuren holder seg på 
avstand og har ingen direkte kontakt 
med den han studerer. Derfor vet 
heller ikke objektet at han eller hun 
blir sett på. (13)
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(FS) Ensomme øyeblikk
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(FS) Ensomme øyeblikk
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I “Ensomme øyeblikk” bruker jeg 
voyeurisme som virkemiddel for 
å belyse dette forholdet mellom 
følelsen og skammen. Det er en 
bildecollage der seks anonyme 
personer avbilder øyeblikk de føler 
seg ensomme, og hvor betrakteren 
inntar rollen som voyeuren.

Flesteparten var overrasket over hvor 
vondt det faktisk var å dele slike 
øyeblikk.

“Jeg trodde ikke jeg var ensom før jeg 
begynte å ta bilder av ensomheten og 
den ble synlig for meg…” - Anonym

“Jeg synes det var både vondt og fint 
å dele slike øyeblikk.” - Anonym

Jeg spurte om de ønsket å holde seg 
anonyme eller om de ville ha navnet 
sitt på bildene; samtlige svarte 
anonyme. Det er vanskelig å dele 
sårbarhet, spesielt i kontekster hvor 
man ikke er sikker på hvordan den 
vil mottas eller distribueres videre. 
En som var med meldte seg også ut, 
fordi hun rett og slett synes det var 
for pinlig og sårt og var redd for å bli 
gjenkjent i bildene.

For meg var dette en øvelse i å bli 
bedre kjent med hvordan ensomheten 
“ser ut” for andre, og i å se på det 
private, intime, såre, hemmelige 
og forbudte ved ensomheten. En 
øvelse både i å gjøre oss bevisst på 
vår egen ensomhet, men også i å 
gi betrakteren en følelse av å få et 
innblikk eller spionere inn i noe privat, 

noe intimt som det ikke var ment at 
man skulle få se, et sårbart øyeblikk 
noen ville holde for seg selv. 

Bildene viser noe om hvor subjektiv 
ensomhetsfølelsen er. Om de greier å 
vise eller få frem en ensomhetsfølelse 
som andre kan relatere seg til, vil 
være opp til hver enkelt betrakter.

Eksperimentet har gitt meg mer 
kunnskap i storytelling, visuelle essay 
og i å sette en stemning, og mer 
innsikt i det subjektive og intime ved 
ensomheten. Denne subjektiviteten 
skaper utfordring i forhold til å 
fremkalle ensomhetsfølelsen i andre 
gjennom design, noe som kan bli 
utslagsgivende i forhold til hvordan 
jeg velger å gjennomføre den 
endelige omstendigheten.
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“Voyeur” er et prosjekt jeg gjorde 
for en tid tilbake, som også har 
kvaliteter jeg ønsker å vise i dette 
forholdet: hvordan vi opplever noe 
intimt og hemmelig på en avstand.

Et samarbeidsprosjekt med 
koreograf Heidi Jessen, dansere 
Richard Deleyos og Sara Kaspersen 
og designer Taeho Noh, hvor vi 
brukte voyeurisme som en del av en 
installasjon for å skape en distanse 
mellom publikum og performancen 
som foregikk inne i “boksen”.

Vi er nysgjerrige: vi liker å kikke, 
se inn i noe intimt og hemmelig. 
Ensomhet er en følelse vi bærer 
med avstand, med skam, noe som vi 
gjerne skjuler for oss selv og andre. 
Det er kanskje i et slikt møte hvor 
skammen og følelsen blir tydelig; 
den avstanden vi opplever i oss selv 
og hvordan vi møter den utenfra.

(FS) Voyeur
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(SS) Produkter med forventninger(SS) SKAMMEN OG SAMFUNNET

Når det gjelder forholdet mellom 
skammen og samfunnet, ønsker jeg 
å vise noe om hvordan det å være 
ensom handler om å være “feil”.

Grunnen til at ensomhet blir 
forbundet med skam har noe å 
gjøre med det å være utenfor det 
samfunnet ser på som normalt og 
riktig. Vi lever i et samfunn der det 
å være sosial oppmuntres, når man 
ikke lever opp til denne forventningen 
oppstår skammen, og følelsen blir 
ekstra vond dersom denne sosiale 
mangelen blir synlig.
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(SS) Produkter med forventninger
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(SS) Produkter med forventninger
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“Produkter med forventninger” 
er et møte med ensomheten. Et 
“hva om”-scenario der produktene 
skaper en forventning om sosial 
relasjon. De indikerer at man 
må være flere enn én for at de 
skal oppfylles; de synliggjør 
ensomheten og det faktum at du 
mangler noen.

Jeg valgte å arbeide med klær, 
ettersom dette er noe som er 
konstruert rundt individet; noe 
som er ment for kroppen din 
og deg alene. Å forvrenge det 
familiære for å vekke interesse og 
refleksjon i betrakteren.

Øvelsen handlet om å gi 
fysisk form til en abstrakt 
problemstilling, og lærte meg 
noe om hvordan jeg kan vekke 
interesse og bevissthet uten 
å nødvendigvis gi en konkret 
løsning, noe jeg bringer med meg 
videre i prosjektet.

(SS) Produkter med forventninger
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“Kopp til en for fler “
Her gjenskapte jeg det jeg gjorde 
i “Produkter med forventninger” 
i et annet type format. En øvelse 
i å se hvordan et slikt uttrykk kan 
overføres til en annen form og 
materialitet. I likhet med tidligere 
er også dette et forsøk på å 
beskrive følelsen og samfunnets 
forventning, og skammen som 
oppstår i dette møtet.
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De ensomme 

(SS) Kopp til en for fler (SF) SAMFUNNET OG FØLELSEN

Samfunnet påvirker hvordan vi 
forholder oss til følelsen. I dag 
males det et bilde av ensomheten 
som er preget av spekulasjon, 
hysteri og sykeliggjøring. Dette 
bildet, og stigmaet det kan føre 
til, er det jeg forsøker å reflektere 
rundt i denne delen.
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(SF) Ensomhetsepidemien er her!

De ensomme 

“Ensomhetsepidemien er her!”
Er et fiktivt scenario der hysteriet 
og spekulasjonene vi møter 
ensomheten med i medie- og 
nyhetsbildet presenteres som 
en realitet; hvor ensomheten 
ikke lenger er en følelse, men et 
problem og en sykdom som må 
helbredes.

Realiseringen tar form som en 
nyhetsforside, der jeg bruker 
virkemidler som satire og 
absurditet. En øvelse i overføre 
en samfunnstendens til et visuelt 
uttrykk, for å vekke spørsmål, 
refleksjon og bevissthet i 
betrakteren.
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Hvordan vi møter ensomheten utenfra
Med skammen kommer gjerne tabu; det vi ikke snakker 
om, det vi ikke aksepterer. Vi lever i et samfunn der 
sosiabilitet oppmuntres og er et tegn på vellykkethet, mens 
alenehet i beste fall tolereres.[14]

Og når våre samfunnsverdier trues, denne gangen av 
ensomheten, er vi raske til å rette vår fokus og vårt 
engasjement mot problemet.

En av hovedgrunnene til at ensomheten har fått så 
stor plass, er frykten for at den er økende, og hvilke 
konsekvenser dette medfører. Krisestemningen skapt av 
media og samfunnsdebatten forsterker dette inntrykket.

Helseministeren slår ensomhets-alarm! Andelen ensomme 
nordmenn er så stor at helse-og omsorgsminister Bent 
Høie (H) fastslår at ensomhet er Norges «usynlige» 
folkehelseproblem (…) Det er et stort samfunnsproblem og 
det er på tide at vi begynner å ta ensomheten mer seriøst.[15]

Ensomhet er den største folkesykdommen i Norge, ifølge 
Røde Kors.[16]

Men det er faktisk uklart hvorvidt ensomheten øker eller 
ikke. Noen studier viser en økning, noen en reduksjon og 
de fleste liten endring.

Det samme gjelder også her i Norge: levekårsun-
dersøkelsene viser at ensomhetsfølelsen blant den norske 
befolkningen har holdt seg stabil og at vi ikke er mer 
ensomme enn før[17], mens Røde Kors melder en økning på 
20 prosent av innringere som vil snakke om ensomhet.[18] 

I land som Storbritannia og USA har det over to tiår blitt 
målt en tredobling av antall ensomme.[19]
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(SF) Detalj
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Med såpass motstridende undersøkelser, statistikker og 
forskning er det vanskelig å tallfeste ensomheten. Graden 
av kunnskap, fokus og åpenhet rundt temaet kan variere 
mellom land og befolkningsgrupper. I noen studier kan det 
være ensomme som ikke vil innrømme det, som ikke vet at 
de er ensomme eller kanskje til og med har fortrengt det, 
og her vil det da være mørketall. I tilfeller som indikerer at 
ensomheten øker, er det uklart om det er flere som faktisk 
er ensomme, eller om det bare skyldes mer oppmerksomhet.

Økende eller ikke, det er uansett mange som er plaget av 
ensomheten. Foreløpig er det meldt at flere enn hver femte 
av oss føler seg ensomme. Hele 70.000 nordmenn har ingen 
nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de 
trenger noen å snakke med. Og langt flere er til tider plaget 
av ensomhet.[20]

Men hvem er egentlig disse ensomme?

Selv om ensomhet er noe alle opplever fra tid til annen, 
er det enkelte grupper som er mer utsatte enn andre. De 
som bor alene, kvinner, personer med dårlig helse eller 
manglende yrkestilknytning er oftere ensomme enn 
andre. I tillegg er ensomhet mer utbredt i grupper med lav 
utdanning sammenlignet med andre utdanningsgrupper. 
De forholdene som har sterkest forklaringskraft, er 
samboerskap og helsetilstand.[21]

Når det gjelder alder så er det høyest andel ensomme blant 
ungdom og eldre. Ensomhet blant unge kan gi langvarige 
skadevirkninger, som depresjon, angst og psykiske 
plager.[22] Ettersom den eldre delen av befolkningen blir 
stadig større, vil trolig også ensomheten i denne gruppen 
øke og bli et enda større problem i fremtiden.

Det har vært gjort flere studier i konsekvensene av 
ensomheten og korrelasjonen mellom helse og ensomhet. 
Det viser seg at ensomhet kan ha større konsekvenser for 
både helse og samfunn enn tidligere antatt.

De ensomme 

Andel meldt ensomme; basert 
på tre statistikker fra SSB[001]
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En metaanalyse av sammenhengen mellom ensomhet og 
død er hyppig referert til i media. Her hevdes det blant 
annet at ensomhet er en viktig årsak til tapt livskvalitet og 
for tidlig død. Virkningene kan sammenlignes med det å 
røyke 10-15 sigaretter daglig eller være alkoholiker, og er 
sterkere enn effekten av fedme og fysisk inaktivitet.[23]

Når folk føler seg ensomme, går hjernen inn i en 
overlevelsesmodus.[24] Å kjenne seg ensom kan føre til 
at vi føler oss kronisk truet og viser en evig kjemp-
eller-røm-respons som på sikt svekker immunforsvaret.
[25] Ensomhet påvirker blodtrykk og immunforsvar, og 
forårsaker en økning av stresshormoner i kroppen. Det gir 
økt risiko for Alzheimers sykdom, diabetes og leddgikt, 
og generelt svekkede kognitive ferdigheter over tid. 
Ensomhet ser også ut til å fremskynde aldringsprosessen.
[26] Det er videre sterke korrelasjoner mellom ensomhet og 
selvmordstanker og -atferd[27]. Ensomheten er for eksempel 
en av hovedfaktorene bak økningen i antall selvmord i 
etterkrigstiden.[28] De fysiske og psykiske helseproblemene 
fører naturlig nok til at ensomme har et høyere forbruk av 
helsetjenester en ikke-ensomme.[29] 

Ensomhet kan også ha følger for vårt hverdagslige 
funksjonsnivå. Psykologene Roy Baumeister og Jean 
Twenge har utført en rekke eksperimenter for å undersøke 
virkningen av å bli sosialt ekskludert. De som følte seg 
sosialt ekskludert ble mer aggressive, ikke bare mot de 
som hadde utestengt dem, men også andre. De fattet 
flere beslutninger som var til skade for dem selv. De fikk 
dårligere resultater i tester av relasjonelle ferdigheter. 
De ga opp krevende oppgaver raskere. Baumeister og 
Twenge konkluderer at sosial ekskludering svekker evnen 
til selvregulering. Slik selvregulering står sentralt i vår 
relasjon til andre.[30]

Vi møter ensomheten med ulik informasjon og til dels 
motsigende uttalelser, og det er vanskelig for oss å vite 
hva som stemmer. Som vi ser er det mange helse- og 
samfunnsmessige konsekvenser som det er viktig å være 
klar over, samtidig som inntrykket av ensomheten som 
voldsomt økende nok er overdrevet og ganske upresist.

De ensomme 

Uavhengig om ensomheten er økende eller ikke, er det 
likevel mange som føler seg ensomme. Men er det virkelig 
til hjelp med stadig større overskrifter om hvor skadelig, 
sykelig og økende ensomheten er?

Det sies at ensomheten går som en skygge over verden, 
men jeg vil heller si den er som en tåke. Forvirring, hysteri, 
spekulasjoner, sykeliggjøring; alt dette er med på å bidra til 
at ensomheten blir enda vanskeligere å takle. 

Hvordan ensomheten omtales utad påvirker videre hvordan 
vi selv opplever den. Når det males et bilde av ensomheten 
med negativt fokus på omfang, årsak og konsekvenser, 
påvirker dette vårt forhold til følelsen. 

Ensomhetsdebatten har på mange måter utviklet seg til å 
forsterke selve “problemet” den søker å løse. Ensomheten 
er blitt noe vi skammer oss over, fortrenger, noe vi holder 
“bak lukkede dører“. Dette tar oss stadig lenger bort fra 
det umiskjennelige faktumet at ensomhet er en følelse, et 
allmennmenneskelig fenomen som kun sier noe om vårt 
behov for nærhet og tilknytning til andre mennesker. Hvis 
vi er mer bevisste på dette, kan vi lettere møte den, både i 
oss selv og i andre.

Jeg ønsker å si noe om hvordan vi møter ensomheten fordi 
det er her jeg tror den virkelige endring er mulig.
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Bak lukkede dører
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“Bak lukkede dører” er hvor følelsen, skammen og 
samfunnet kommer sammen; selve kjernen i modellen 
min. Her bruker jeg all min opparbeidede research og 
kunnskap til å gjennomføre en siste praktisk fase; et 
eksempel og et resultat av min metode; for å belyse 
denne avstanden og fremmedgjøringen av ensomheten 
som prosjektet mitt handler om; Ensomheten og hvordan 
vi møter den.
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“Bak lukkede dører” er et forsøk på å bruke design 
til å skape refleksjon rundt hvordan vårt forhold til 
egen følelse påvirkes av det negative fokuset vi møter 
ensomheten med i samfunns- og mediebildet i dag. 
Hvordan skammen og tabuet som oppstår her skaper 
en distanse til og fremmedgjøring av ensomheten og de 
ensomme.

Et møte der denne avstanden og fremmedgjøringen 
kan oppleves. Her føler jeg at særlig skammen, tabuet 
og hemmeligholdelsen er sentrale fenomener, derfor 
er det disse jeg har valgt å fokusere på. I tillegg er det 
viktig for meg å også forsøke å få frem noe om hva 
ensomheten er; å “re-humanisere” ensomhetsfølelsen 
ved å vise det menneskelige ved den; vise at dette 
handler om et naturlig behov for tilknytning og nærhet 
til andre.

I “Bak lukkede dører” trekker jeg en parallell til en 
annen og mer kjent følelse eller behov som vi møter 
med mye av den samme fremmedgjøringen, skammen 
og tabuet; nemlig seksualiteten. Denne koblingen blir 
både en interessevekker og en måte å gjøre det enklere 
å kommunisere problematikken på en måte folk kan 
forstå og relatere seg til, da det er mer allment kjent at 
vi møter seksualiteten på denne måten.

Her fremstiller jeg ensomheten som noe perverst, 
avvikende og skammelig, noe vi fortrenger og skjuler for 
andre, for å vise absurditeten i måten vi forholder oss til 
og omtaler denne naturlige følelsen på.

Bak lukkede dører Bak lukkede dører

Som nevnt handler ikke dette om å presentere en konkret 
løsning på et problem, men heller stille spørsmål. Belyse 
problematikken gjennom å skape en “omstendighet”, 
en opplevelse som vekker undring og refleksjon, og får 
betrakteren til å tenke rundt temaet og danne seg sin 
egen mening.

Omstendigheten, eller opplevelsen, kommer i form av en 
“fetish wall” som består av en serie fiktive instrumenter 
for å simulere nærkontakt med en annen person, og gir 
betrakteren en følelse å kikke inn i det intime, private, 
hemmelige og forbudte ved ensomheten.

Jeg låner estetikk, form og farger fra sexleketøy, som i 
likhet med ensomheten handler om et behov som ikke 
blir møtt, og for å vekke interesse og nysgjerrighet. 
Først ved å se nærmere oppdager man at hvert eneste 
instrument, på tross av sitt førsteinntrykk, har det 
uskyldige formål å lindre ensomhet. Deres fiktive men 
samtidig virkelighetsnære inntrykk skaper et dilemma; 
“er det ekte eller ikke?”; og oppfordrer således til 
refleksjon rundt virkeligheten slik den er i dag.

Målet er å skape refleksjon og debatt rundt hvordan vi 
forholder oss til ensomheten og de ensomme. Jeg håper 
at prosjektet kan bidra til en mer nyansert debatt, bryte 
ned noe av tabuet rundt ensomheten for å skape mer 
åpenhet og aksept rundt det å føle seg ensom slik at vi 
lettere kan møte den, både i oss selv og i andre.
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Arbeid i prosess
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“Arbeid i prosess” er et utvalg tekst og bilder som utdyper 
prosess, utforming og valgene jeg har tatt underveis i 
arbeidet med “Bak lukkede dører”.

105104



Arbeid i prosess
En av utfordringene jeg stod overfor var å belyse en ab-
strakt problematikk gjennom design. Å skape en oms-
tendighet eller opplevelse tydelig og sterk nok til å vekke 
interesse og engasjere betrakteren, uten å bli for åpenbar, 
karikerende eller belærende. På demokratisk vis åpne for 
selvstendig refleksjon, la betrakteren gjøre seg opp sin egen 
mening og ta eierskap til denne, for en mer virkningsfull 
effekt.

Jeg ønsket å vise fremfor å fortelle, skape et møte der denne 
avstanden og fremmedgjøringen av ensomheten kunne 
oppleves. Gjennom min research så jeg hvordan vi forhold-
er oss til seksualiteten med mye av den samme fremmedg-
jøringen, skammen og tabuet. Koblingen til seksualiteten 
ble således både en interessevekker og en måte å gjøre det 
lettere å kommunisere problematikken på forståelig og 
relaterbar måte, da det er mer allment kjent at vi møter 
seksualiteten på denne måten.

Gjennom skisser og utprøvelser utforsket jeg ulike idéer 
om hvordan denne omstendigheten kunne ta form, for ek-
sempel større frittstående objekter, møbler eller noe romlig, 
og med ulike interaksjonsmuligheter.

Inspirert av parallellen til seksualiteten så jeg hvordan både 
sexleketøy og ensomheten handler om behov som ikke 
blir møtt. Gjennom assosiasjon til slike leketøy kunne jeg 
både spille på fremmedgjøringen, skammen og tabuet, men 
samtidig også fortelle noe om ensomhetens natur; behovet 
for nærhet og tilknytning som ikke blir møtt, det private, 
intime, hemmelige, såre og fortrengte ved ensomheten. 
Å fokusere på den fysiske ensomheten, på nærkontakten, 
ble også en måte å gi ensomheten form, gjøre den til noe 
håndfast og relaterbart.
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Utdrag fra befaring i sexbutikker i Oslo. Kondomeriet, Duo Shop, 
Playhouse Shop. Studie i form, farge og materialitet.
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Utfordringen her ligger i å finne riktig balanse mellom 
seksualitet/sexleketøy og ensomheten; operere i 
grenselandet mellom det kontroversielle, perverse, 
menneskelige og uskyldige.

Gjenstandene burde være realistiske og troverdige, 
samtidig som de er tilstrekkelig absurde og fiktive slik at de 
ikke oppfattes som faktiske forsøk på å lindre ensomheten. 
De burde vekke assosiasjoner til sexleketøy, men 
betrakteren må fortsatt kunne forestille seg hvordan de kan 
brukes for å simulere nærkontakt med en annen person.

Utdrag fra nærkontakt, intimitet. Kroppslig studie.

Dette reflekteres i formspråket, som låner fra estetikken til 
sexleketøy, hvor ofte det avrundede, myke og ergonomiske 
møter det fragmenterte, avkappede, amputerte; det kunstige 
og abstrakte som møter det naturlige og menneskelige. 
Jeg har lagt særlig vekt på det menneskelige, med naturtro 
avstøpninger av ulike kroppsdeler og ekte hår for å 
simulere en menneskelig relasjon eller nærhet.

Arbeid i prosess Arbeid i prosess 

Utklipp fra skissebok. Konseptutvikling.
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Låner formspråk fra sexleketøy; det avrundede, myke møter det 
fragmenterte, avkappede; det natulige som møter det kunstige. 
Øverst: inspirasjon. Nederst: mine design.

Jeg har bevisst unngått åpenbart seksuelle eller erogene 
deler av kroppen, og også de mest åpenbare eller 
klisjepreget steder som lepper, ører osv. Dels fordi mer 
trivielle og “rare” områder vil skape mer undring, oppsikt 
og interesse, men mest fordi dette handler om nettopp den 
enkle, grunnleggende og uskyldige nærkontakten.

Den samme inspirasjonen og assosiasjonen videreføres 
i fargepaletten. Sexleketøy kommer i et stort spenn av 
farger, alt fra det veldig fargesterke og syntetiske til mer 
menneskelige hudtoner. farger, alt fra det veldig fargesterke 
og syntetiske til mer menneskelige hudtoner. Jeg har tatt 
utgangspunkt i disse hudtonene, men beholder samtidig 
en referanse til “opphavet” ved å la det gli mer over i det 
unaturlig gule og rosa.

Fargepalett sexleketøy samt material- og fargetester i epoxi, 
akrylkompositt og silikon.
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Jeg har eksperimentert med ulike materialer inspirert av 
sexleketøy, slik som silikon, skinn, latex og metall. Men 
også mer utradisjonelle materialer bedre egnet for å gi et 
varmere uttrykk eller en mer behagelig taktil opplevelse, 
som for eksempel tre, stoff, nylonstrømper, forskjellige 
typer polstringer etc. Her erfarte jeg at flere av materialene 
gav for sterke assosiasjoner til sexleketøy eller ville ført 
til gjenstander som kunne oppfattes som faktiske forsøk 
på å lindre ensomhet. Valget falt til slutt på epoxi, som jeg 
følte gav riktig balanse i assosiasjoner, hadde gode tekniske 
egenskaper ift. å arbeide med, farge, styrke m.m., og som 
sammen med fargepaletten spiller på den litt smakløse, 
billige estetikk og kvalitetsfølelse man finner i mange 
sexleketøy.

Ut over selve instrumentene, er også hvordan de kommer 
sammen som en helhet og selve konteksten de presenteres i 
viktig for å skape den ønskede opplevelsen for betrakteren. 
Skulle jeg presentere et enkelt instrument eller noen få 
instrumenter “som de er”, skulle jeg vinkle de som ekte 
produkter i emballasje eller kanskje spre de utover en 
seng? Her har jeg valgt å spille videre på fremstillingen av 
ensomheten som noe skammelig, hemmelig og perverst; 
dette “Bak lukkede dører” som også tittelen spiller på. Ved 
å presentere instrumentene i kontekst av soverommet, 
som en “fetish wall” inne i skapet, inntar betrakteren 
rollen som kikkeren som titter inn i dette intime, private 
og forbudte som ønskes hemmeligholdt av den ensomme. 
Det fortelles en historie; det skapes et rom eller en 
atmosfære der betrakteren får ta del i og oppleve skammen, 
fremmedgjøringen og tabuet.

Steg for steg - teknisk utforming
På følgende sider går jeg gjennom den tekniske utførelsen 
av hvert enkelt objekt steg for steg, utfordringer jeg møtte 
underveis, refleksjoner og gitte kunnskap.

Øverst: utvalgte fargetoner. Midt: materialutprøvelser tidlig i 
prosessen. Nederst: fargeprøver på hårtoner.
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Teknisk utforming

[1]

[2]

[3]

“Tå“ Til “Tå“ lagde jeg 
først en avstøpning 
av valgt tå i alginat 
[1]. Støpte så 
denne formen i 
polyestergips, pusset 
støpen og limte på et 
håndtak.

Deretter lagde jeg en 
støpeform av denne i 
silikon. [2]

Ut fra 
fargepaletten blandet 
jeg akrylfarge 
sammmen med 
epoxi. [3]

Etter 12 timer var 
epoxien herdet og 
formen ferdig.

Til slutt pusset 
jeg bort bobler og 
skjevheter som 
hadde oppstått under 
støping.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

“Hånd“ “Hånd” er en av 
tre fingerobjekter i 
serien. 

For å ta 
kroppsavstøpning 
bruke jeg materialet 
alginat [1].

Alginaten blandes 
med vann og helles 
i en form. Jeg legger 
hånden direkte i 
blandingen og venter 
til alginaten stivner 
(ca 5 min).

I den negative 
formen støper jeg en 
polyestergips. [2]

Når gipsen har 
herdet, bryter jeg 
opp formen og tar ut 
støpen. [3]

Videre justerer jeg 
gipsstøpen ved 
pussing og saging. 
[4]

Når jeg har oppnådd 
et resultat jeg er 
fornøyd med, lager 
jeg igjen en negativ 
form av denne i 
silikon. [5]

Silikonformen 
brukes til å støpe 
epoxi farget med en 
akrylbasert farge. [6]
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“Finger“ [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

“Finger“ er to av tre 
fingersett i serien og 
betår av flere kopier 
av en finger montert 
på håndtak i ulike 
lengder.

Jeg støper ulike 
fingerpositurer i 
alginat og gips for å 
finne frem til ønsket 
uttrykk. [1]

Deretter limer 
jeg gipsfingeren 
sammen med 
håndtaket. [2]

Ettersom det 
skal støpes ulike 
lengder,  lager jeg 
en støpeform som 
er beregnet til den 
lengste av dem (100 
cm).
 
Jeg lager en 
støpeeske og limer 
enden av håndtaket i 
bunnen.

Formen smøres så 
inn i en grønnsåpe 
og oljeblanding, 
deretter heller jeg 
inn silikonen. [3]

Jeg bruker en 
silikonkniv som 
jeg skjærer langs 
formen for å få ut 
orginalformen. [4]

Jeg bruker samme 
eske som jeg lagde 
silikonformen i 
til å holde formen 
sammen under 
støping. [5]

På grunn av den 
smale støpeåpningen 
måtte jeg bruke en 
trakt til å helle inn 
epoxiblandingen. [6]

Ettersom formen 
er så lang hadde jeg 
problemer med at 
den lakk. Tvinger (og 
litt mot) måtte til for 
å holde epoxien inne.

Når formen lekker er 
den umulig å bryte 
den opp igjen slik 
at den kan brukes 
på nytt, derfor ble 
det mange nye esker 
som måtte lages. [7]

Når alle formene er 
støpt, sager jeg av 
riktige lengder og 
finjusterer formene 
med en skarp kniv 
og pussing. [8]

“Finger“
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[1]

[2]

[4]

“Fingere“

[1]

[2]

“Todelt 
finger“

[5]

[6]

“Fingere“ er det siste 
fingersettet i serien.

Støper to av fingrene 
i alginat. [1] og 
polyestergips. [2]

Til disse lages en 
støpeform i silikon. 
[3]

Jeg bestemmer 
meg for å montere 
fingrene i hver ende 
av en bue, [4] en 
kontrast til de andre 
fingerintrumentene, 
men som tar opp 
igjen formen fra “Hår 
1. og 2“. Buen tilater  
også en annen type 
“berøring”.

Fingrene limes så til 
håndtaket. [5]

Deretter grunner 
jeg metallet med en 
primer og lakker  
den i en farge. [6]

 

“Todelt finger” kom 
etter å ha lekt meg 
med noen reststøp 
i gips. Jeg testet 
meg frem med ulike 
kombinasjoner [1] 
og kom frem til en 
interessant form [2].

Prosjektet mitt har 
hele tiden hatt en 
eksperimentell og 
utforskende holding, 
åpen for innspill og 
uventet inspirasjon.

“Todelt finger” 
trekker referanse til 
en sexvibrator i form 
og uttrykk.

[3]
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[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

“Hud“Formen støpes  
videre i sillikon og 
åpnes i toppen med 
en silikonkniv. [3]

Jeg hadde også 
tekniske problemer 
med denne formen 
fordi den mister 
informasjon på 
toppen på grunn 
av luftbobler i 
epoxien kommer til 
overflaten i løpet av 
herdetiden. [4]

Så jeg måtte lage 
plass til ekstra 
materiale på toppen 
av silikonformen. [5]

Til slutt sager jeg 
av restmaterialet, 
pusser og avrunder 
fingertuppen. [6]

“Hud“ er fire av 
instrumentene i 
serien. Her trekker 
jeg referanse 
til “spanking”/
daskeleketøy.

Når jeg støper 
hudoverflatene 
bruker jeg også 
alginat. [1] 

Jeg smører alginaten 
over det partiet jeg 
ønsker avstøpning 
av, venter 5 min til 
alginaten har stivnet. 
Lager deretter en 
gipskappe over 
denne, med ståltråd 
for å gi bedre hold til 
formen. [2]

Løsner formen fra 
kroppen, [3] lukker 
den i endene med 
leire og heller over 
gips. [4] Når gipsen 
har stivnet tar jeg ut 
gipsformen. [5]

Dette var en av 
de første tekniske 
utprøvelsene på 
“Hud“.

Det er en utfordring 
å støpe hudpartier 
fordi de ikke er 
lukkede former. For 
eksempel vil en arm 
ha to åpne ender i 
formen, noe som

“Todelt 
finger“
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[11]

[12]

[6]

[8]

[7]

påvirker hvor man 
kan ta avstøpning av 
kroppen.

Jeg måtte ta 
mange ulike 
utprøvninger for å 
finne hudområder 
som kunne brukes. 
[6] Det er utrolig 
vanskelig å se for 
seg hvordan en 
avstøpning vil se ut 
når den blir løsrevet 
fra kroppen. 

Jeg støpte en 
serie med ulike 
kroppspartier og 
ut i fra disse fant 
jeg frem til hvilke 
former som fungerte 
og ikke. [7]

Siden jeg støper i 
epoxi er det viktig 
at formen ikke blir 
for tykk for da koker 
materialet. Derfor 
måtte jeg tømme 
formen underveis i 
herdingsprosessen 
av gipsen. Deretter 
pusset og justerte 
innsiden. [8] 

Men polyestergipsen 
blir veldig hard og 
er vanskelig å forme 
etter at den herder. 
Dette var et problem 
fordi det var viktig 
for meg at det 

ferdige resultatet 
skulle ha en polert 
“produktfinish”.

Derfor bestemte 
jeg meg for å 
pensle lag for lag 
med polyestergips 
i alginatformen, 
noe som er en 
tidskrevende 
prosess. [9] Når jeg 
fikk et passe tykt lag 
med gips, sagde jeg 
av grovkanten slik at 
formen fikk en rett 
underside.

Alle de utvalgte 
formene mine  
undergikk samme 
prosess: lag for lag 
med gipspåføring, 
ta ut formen, 
grovkappe den med 
sag, [10]
pusse ned innside og 
kanter til et fint og 
jevnt resultat. [11]

Underveis i 
prosessen skisset 
jeg opp ulike typer 
håndtak til. Ettersom 
de trekker referanse 
til “spanking“/
daskeleketøy var 
disse en viktig detalj. 

Først lagde jeg 
utprøvninger i papp 
for å teste hvordan 
størrelsesforholdene 

“Hud“ “Hud“ [9]
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[13]

[15]

[16]

[17]

[14]

[18]

[19]

[20]

skulle være og 
hvordan de ligger i 
hånden. [12] 

Når jeg utformet 
håndtakene var det 
viktig at de skulle 
gi  en assosiasjon 
til daskeleketøy hos 
betrakteren. Jeg 
testet meg frem til de 
mest gjenkjennelige 
uttrykkene. 

Jeg endte til slutt 
med to typer 
håndtak. Et med rett 
skaft og et med en 
bue i enden.
Jeg freste ut noen 
tester i MDF, [13]
og bestemte meg 
for å gå for det med 
bue; en mer leken og 
ikonisk fasong. [14]

Med montering av 
håndtak kom også et 
uventet “setback”. Jeg 
hadde bestemt meg 
for at håndtakene 
skulle integreres i 
formen, så jeg hadde 
allerede skåret ut 
det området hvor 
håndtaket skulle inn. 
Når håndtakene var 
klare så jeg at det 
ble en “stygg” kant. 
[15] Jeg ønsket at 
håndtaket og formen 
skulle gå i ett, så jeg 
prøvde å pusse ned

kanten til for en 
mykere overgang 
[16]. Jeg bestemte 
meg for å bygge 
tilbake formen 
og bygge opp 
mellomrommet som 
den ekstra høyden 
førte til. [17] 

Etter at gipsen og 
håndtaket var limt, 
startet jeg med 
støpeformen.

Fordi formen har en 
forside og en bakside 
blir støpeformen 
todelt. Først måtte 
jeg bestemme meg 
for hvor skjøten 
skulle gå. Jeg bygget 
opp en form i 
plastelina som skulle 
gi grunnlaget for den 
første silikonkappen. 
[18]

Etter at den første 
silikonkappen hadde 
herdet (24 timer) 
smørte jeg formen i 
olje og grønnsåpe og 
lagde en gipskappe 
utenpå silikonen. 
Når gipsen hadde 
herdet (1 time), 
lagde jeg den andre 
silikonkappen og 
gips over denne 
igjen. [19] Etter 
48 timer hadde 
jeg endelig en klar 
støpeform. [20]

“Hud“ “Hud“

[21]
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“Hår 1“[22]

[24] [2]

[3]

[4]

Så ble sidene på 
gipskappen pusset 
ned til skjøten 
mellom gipsdelene 
ble synlig, så sattes 
trykkluft inn for å få 
formen til å åpnes. 
[21] 

Før støping i 
epoxi tar jeg ut 
orginalformen, og 
smører gipsformen 
inn i voks, grønnsåpe 
og olje. [22]

Så låser jeg 
støpeformen med 
en ståltrå. [23] Jeg 
hadde problemer 
med at støpen lakk, 
[24] noe som hadde 
å gjøre med at låsen 
i silikonformen 
ikke var god nok. 
Derfor brukte jeg 
et silikonlim for 
å lukke formen 
innvendig.

Til slutt gikk jeg over 
og pusset og justerte 
formen. [25]

“Hår 1“ er en av to 
“pisker” i denne 
serien.

Den består av et 
stålrør som jeg har 
bøyd i buemaskinen. 
I enden av denne har 
jeg 3D-printet en 
utgang for håret. [1]

Håret er ekte og 
bestillt fra nettet. 
Fargen fant jeg ut 
fra fargeviften til 
leverandøren sett 
opp mot min egen 
valgte fargepalett. 
[2]

Jeg valgte blond 
ettersom dette 
er en farge som 
glir godt inn i 
hudtonepaletten. 
Jeg ønsket å unngå 
harde kontraster. 
Blond er også en 
farge som trekker 
referanse til sex.

Før håret kunne 
limes, grunnet jeg 
formen med en 
primer. Tuten måtte 
grunnes med en 
filler og pusses til en 
jevn overflate. Disse 
to limtes så sammen. 

Deretter limte jeg 
sammen håret i en 
rull [3] og festet den 
i tuten av pisken. [4]

“Hud“

[23]

[25]

[1]
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[5]

[6]

[1]

Så ble formene 
lakkert med billakk 
i en halvblank 
finish. Fargene 
komplementerte de 
tonene jeg hadde i 
paletten. [5]

Håret ble dekket til 
med en “plasthette” 
og bundet i taket for 
å beskytte det fra 
lakken. Dette gjorde 
det lettere å lakkere. 
[6]

“Hår 1“ [2]

[3]

[4]

Buen går igjen også 
i denne formen. 
Men denne er 
mye tykkere og 
brattere i formen. 
Jeg startet i metall 
med å punktvarme 
røret, [2] men røret 
kollapset under 
varmen og den var 
for bratt til at den 
kunne bøyes til med 
rørbøyeren. 

Derfor ble den laget 
i 3D-print, [3] som 
også passet bra fordi 
jeg trengte en åpen 
side for montering 
av hår og en lukket 
side. 

3D-røret måtte 
grunnes med en 
filler og pusses glatt. 
[4]

Deretter limte jeg 
håret inn i tuten av 
formen. [5]

Hårfargen er 
komplementær til de 
andre hudtonene og 
også en fin kontrast 
til de andre mer 
blonde hårfargene.

Til slutt fikk også 
denne en “plasthette”
og “takmontering” 
for enklere 
lakkering. [6]  

“Hår 2“

“Hår 2“

[5]

[6]
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“Hår 2“ er den siste 
av to “pisker” i denne 
serien.

Utformingen startet 
med enkle papp og 
papirskisser. [1]
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[1]

[2]

[3]

[4]

“Flette“ er et “tau” i 
denne serien.

“Tauet” er også 
satt sammen av 
menneskehår fra 
samme leverandør. 

For at man skulle få 
et inntrykk av et tau 
måtte det ha en viss 
lengde. Det lengste 
håret som var mulig 
å bestille var 70 cm. 
Jeg bestillte da “nail 
hair“, [1] som er hår 
med lim i enden.

Så skjøtet jeg to 
hårdeler sammen 
med rettetang. [2]

Håret ble gredd og 
flettet sammen. 
[3] I hver ende av 
fletten er det en 
gjennomsiktig 
plaststrikk. [4]

Blondfargen her var 
hakket gulere en 
“Hår 1.“, som gir en 
fin nyansekontrast 
mellom dem.

“Flette“
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“Tå““Hånd“

Produktbilder

12 cm

8,5 cm
6,5 cm

3 cm
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Produktbilder

“Hår 1.“ “Flette“

Produktbilder

60 cm

67 cm
140 cm

4 cm
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“Fingere“

Produktbilder

“Hår 2.“

Produktbilder

28 cm

50 cm

18 cm 32 cm
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“Hud“

Produktbilder

“Hud“

Produktbilder

28,5 cm

8,5 cm
43 cm

11 cm

140 141



“Hud“

Produktbilder

“Hud“

Produktbilder

26 cm
14 cm

 22,5 cm

8 cm
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“Finger“

Produktbilder

“Todelt finger“

Produktbilder

18 cm

2 cm
13 cm

2 cm

38 cm
58 cm

100 cm
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Refleksjonsnotat
“Bak lukkede dører” er et prosjekt om ensomheten og 
hvordan vi møter den. Et forsøk på å bruke design til å 
skape refleksjon rundt hvordan vårt forhold til egen følelse 
påvirkes av det negative fokuset vi møter ensomheten 
med i samfunns- og mediebildet i dag. Hvordan skammen 
og tabuet som oppstår her skaper en distanse til og 
fremmedgjøring av ensomheten og de ensomme.

Prosjektet sprang ut av mitt ønske om å jobbe med et tema 
som både engasjerte meg på et personlig nivå og som også 
var dags- og samfunnsaktuelt.

Ensomheten er et komplekst fenomen, og prosjektet kunne 
således tatt mange ulike retninger. Jeg valgte å holde 
dette åpent fra starten, for å se hvor det kunne føre meg. 
Dette var en utfordring fordi det var så mye interessant å 
fordype seg i, så mange vinklinger å eksperimentere med. 
Samtidig gjorde dette det mulig å ha et åpent sinn til både 
tema, problemstilling og etterhvert fordypning, vinkling og 
konsept. Det tillot meg å utforske temaet fra ulike vinkler, 
danne meg et solid teoretisk og praktisk grunnlag før jeg 
valgte endelig fokusområde og gjennomføring.

Ensomheten er en subjektiv opplevelse, og prosjektet 
kunne fort blitt veldig subjektivt, med fare for at det ikke 
ville treffe andre i like stor grad; det er vanskelig å skape 
en omstendighet som lykkes i å fremkalle ensomhet i “alle”. 
Etterhvert som jeg ble klar over denne utfordringen valgte 
jeg derfor å ikke fokusere på hvordan vi opplever følelsen, 
men heller på hvordan vi møter den.

På forhånd hadde jeg en oppfatning av ensomheten preget 
av hvordan den omtales i media og samfunnsdebatten. Jo 
mer jeg fordypet meg i temaet så jeg hvor kompleks og 
sammensatt ensomheten egentlig er, og hvor unyansert og 
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preget min oppfatning hadde vært. Hvordan 
ensomhetsdebatten med sin negative fokus på mange 
måter er med på å forsterke selve “problemet” den søker å 
løse. Derfor bestemte jeg meg for å se nærmere på hvordan 
vi møter og omtaler ensomheten, kommunisere noe om 
hvordan dette påvirker vårt forhold til følelsen, og dette ble 
utgangspunktet for problemstillingen min.

Igjen var kompleksiteten og åpenheten en utfordring, og 
her var modellen jeg utarbeidet viktig for å hjelpe meg 
å strukturere prosjektet på en måte som kunne gjøre 
problematikken mer håndgripelig og lettere å arbeide 
ut fra og reflektere rundt. Den definerte mitt område 
for utforskning, selve rammen for prosjektet, og dannet 
grunnlaget for et metodisk system for å binde sammen 
teori og praksis.

Modellen kom som resultat av at jeg etter å ha kartlagt 
researchen min så hvordan følelsen, skammen og 
samfunnet og korrelasjonen mellom dem er sentrale 
fenomener i ensomheten og hvordan vi møter den. Det 
er viktig å forstå at modellen ikke mener å separere disse 
fra hverandre som tydelige skiller eller deler, da alle tre 
overlapper og påvirker hverandre, men dette gav meg en 
verdifull abstraksjon jeg kunne jobbe ut fra.

Dette videreføres i det metodiske systemet der jeg først 
arbeidet med praktiske utprøvelser og refleksjon i de 
områdene av modellen som overlapper hverandre for så 
å bevege meg inn i kjernen hvor alle disse fenomenene 
kommer sammen. Dette har jeg gjort fordi det er nyanser 
og kvaliteter mellom disse fenomenene som er viktige å 
forstå, for å bedre se hva de betyr og hvordan de henger 
sammen og påvirker hverandre.

Disse “quick and dirties” ga meg frihet til å utforske ulike 
sider ved ensomheten og prøve ut forskjellige vinklinger, 
uten å måtte fokusere på at alt behøvde å passe perfekt 
sammen. Det lot meg gå bredt ut, eksperimentere, 
få feedback fra andre, stille spørsmål og evaluere 
problematikken min; “prøve (og feile)” for å finne ut “hva 
som fungerer”.

For eksempel utforske idéen om Ensomhetsepidemien, 
som på mange måter kommuniserer en viktig del 
av vårt møte med ensomheten og dagsaktualiteten i 
problematikken, men som jeg til slutt følte kun fikk frem 
hysteriet og sykeliggjøringen, og manglet å si noe de andre 
viktige sidene jeg var blitt kjent med; om distanseringen, 
fremmedgjøringen, fortrengelsen, skammen og tabuet, 
og om selve ensomhetens natur: behovet for nærhet og 
tilknytning som ikke blir møtt.

Denne ulineære og utforskende arbeidsmetoden har vært 
essensiell for å gi en mer helhetlig, reflektert og kompleks 
forståelse av temaet; utvikle kommunikative verktøy og 
innsikt jeg kunne bringe med meg videre i prosjektet.

Det var gjennom denne prosessen jeg fikk eksperimentert 
med ulike vinklinger og formater; hvordan den endelige 
omstendigheten kunne ta form. Det å ikke bare identifisere 
et problem og presentere en konkret løsning, men heller 
stille spørsmål, ble valgt fordi dersom man lykkes med 
dette; å belyse, engasjere og skape refleksjon; skaper man et 
kollaborativt rom der flere bidrar med meninger og idéer til 
løsning, noe som virkelig kan skape endring.

Her ble utfordringen å belyse og kommunisere en abstrakt 
problematikk gjennom design. For å få til dette ønsket 
jeg å fortelle en historie, skape en omstendighet eller 
opplevelse hvor betrakteren kunne ta del problematikken. 
En opplevelse tydelig og sterk nok til å vekke interesse og 
engasjere betrakteren, uten å bli for åpenbar, karikerende 
eller belærende. På demokratisk vis åpne for selvstendig 
refleksjon, la betrakteren gjøre seg opp sin egen mening og 
ta eierskap til denne, for en mer virkningsfull effekt.

Det var også her jeg så likheten med hvordan vi forholder 
oss til seksualiteten, og hvordan denne koblingen kunne
være både en interessevekker og en måte å gjøre det lettere 
å kommunisere problematikken på forståelig og relaterbar 
måte, da det er mer allment kjent at vi møter seksualiteten 
på denne måten.
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Design blir ofte kun forbundet med å handle om estetikk 
og funksjonalitet, men dette hindrer oss i å virkelig ta 
del i alle aspektene ved design. Jeg er interessert i design 
som inneholder mange lag av meninger og refleksjoner; 
at en designer kan tilsette et potensiale for flere lag i 
hverdagsobjekter; at enhver stol, bord, vase etc. kan være 
et lerret for meninger som strekker seg forbi den bare 
funksjonalitet. Design som politisk og samfunnsmessig 
kraft, design som verktøy for endring. Kritikk er en del av 
mange lag i endring, og kritisk design har hjulpet meg å 
danne en plattform for prosjektet og et grunnlag for min 
problemstilling. Jeg arbeidet ut fra det jeg valgte å kalle 
kritisk design topologi, og ikke typologi; en forståelse av 
kritisk design som et tøyelig rom, der jeg ikke ble begrenset 
av å måtte overholde de etablerte oppfatninger av hva 
kritisk design er.

Mitt prosjekt tar del i den pågående debatten om 
redefinisjonen av vårt profesjonelle felt. Motivert av 
nysgjerrighet og eksperimenterende holdning ønsker jeg å 
ignorere konvensjoner og komme opp med mine egne svar; 
min egen designagenda. Utfordre snevre antagelser og syn 
på hva funksjon kan være, utforske roller design kan spille i 
å påvirke oss, skape refleksjon og debatt.

Prosjektet retter seg mot allmennheten; fra enkeltindividet 
til samfunnet. Jeg ønsker å si noe om hvordan vi møter 
ensomheten fordi det er her jeg tror den virkelige endring 
er mulig. Målet er å skape refleksjon og debatt rundt 
hvordan vi forholder oss til ensomheten og de ensomme, 
med håp om å bidra til en mer nyansert debatt, bryte ned 
noe av tabuet rundt ensomheten for å skape mer åpenhet 
og aksept rundt det å føle seg ensom slik at vi lettere kan 
møte den, både i oss selv og i andre.
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