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Executive Summary

Projektrubrik
06. Symmetri Asymmetri Och Visuell Balans

Vision/Frågeställning
Symmetri - varför uppfattar människor former som estetisk eller balancerad. Hur kan man påverka intrycket av balans genom 

symmetri och anisotropi.

Syfte
Inom design, den visuella aspekten är oftast mest viktigt när kunden ska skapa en relation till produkten. Jag vill lära mig 

förstår vilka aspekter ligger bakom visuell balans.

Bakgrund
Jag hade börjat med en analys på Allan McCollum’s “The Shapes Project” men kunde inte fortsätter med det eftersom det 

inte passade in i projektthema. Jag är mycket förtjust med Apple Inc’s produkter och har alltid velat veta varför jag känner en 

så starkt emotionellt bindning till deras Industriell Design (ID). Jag misstänker att symmetri och jämvikt har en hel del att göra 

med varför de lycka tillverka produkter som rör kunderna på en emotionellt bas.

Ramverk
Ta sex (6) till åtta (8) olika grundvolymer och sätt de ihop till en mobile

Experimentera med olika baser, och placeringen på detta

Använd statiska och dynamiska element i ett symmetriskt uppbyggande

Tänk på olika sätt att fästa kompositionen mot underlagen eller “taket”

Leka med följande attributen: tyngdkraft, riktningsaxlar, anisotropi, symmetriplan

Metoder
Jag kommer jobba mycket konceptionellt, och i SketchBook Pro(2D) samt göra physiska modeller på de kompositioner som 

mest utrycker den känslan jag vill kommer åt. Antagligen kommer de mest vara av cibatool, trä och papper, eftersom jag 

personligen inte tycker om lera.
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Tidsplan

Date Primary Objective Secondary Objective

Nov 1 - Nov 6 Research about Form Create preliminary 3D renders

Nov 8 - Nov 14 Try to gauge Project criteria Convince Louise to be able to use Allan McCollum’s 

approach

Nov 15 - Nov 21 Workout Project Outline, write Proposal

Nov 22 - Nov 28 Handledning (23.) Refine Proposal Create 10 mobile sculptures in 3D and 10 in physical form

Nov 29 - Dec 5 Handledning (30.) workout main 

sculpture plus 10 more sculptures

Start on the mind mapping process

Dec 6- Dec 12 Create 10 further Sculptures in 3D and 

physical form

Finish mind map, rehearse presentation (10-20 times)

Dec 13 - Dec 19 Present, finish Workbook Buffer time for workbook

Tidsplan (detailed nov - 17 dec)

Mo Tu We Th Fr

Handledning Make Sculptures Bollplank (missed) missed missed

Other course Handledning+Sculpt

+Bollplank

Workbook+Bollplank Sculpt Sculpt+Bollplank

other course Tutorial+Bollplank

+Sculpt

Workbook+Bollplank Sculpt Sculpt+Bollplank

other course + 

X-mess lunch

Tutorial+Bollplank

+Sculpt

Workbook+Bollplank Sculpt Present
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Tidigare Research
Även innan projected hadde burijad så hadde jag läst in mig på Allan 
McCollums forskning av form, och tyckde det var mycket interressant.
Detta var dock innan kriterierna för projeketer släpptes så jag fick ger 
upp på det här spåret.
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Första Fersök
Jag undersökte först hur ett mobil skulle hänger om 
man sätter den fast vid taket av ett rum.  Jag märkte 
snabbt att två problem upstog med det sätted jag un-
dersökde det här:
a) “rummet” tog över hela formen, och det blev en kub
b) att “hänga” saker med stoltråd fungera ej, eftersom 
     de inte få gunga och der verka stel
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Andra Fersök
Sen fersökde jag löser problemet med “rummet” och 
ställer skulpturen i ett fritt området, eftersom jag inte 
kunde hänger denn någonstans valde jag att istället 
“ställer” den på marken. Detta löste mitt första problem 
men skulpturen känndes ändå mycket stel och statiskt.

Jag kom till slutsatsen att jag måste fundera om hela och 
drog mig tillbaka från projektet ett tag - enbart för att 
fundera så klart ;)
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Hänger Lite

Jag kom tillbaka med färska ideer och nytt engagemant och gjorde en ver-
sion mycket lik av de första två skulpturerna med samma grundformerna, 
samma storleks fördelning och samma rikntningsaxlar. Fast i trä och häng-
ande. Detta hängde dock ganska lite eftersom allt var fast på en kruk och jag 
villde gärna leker mer med balansen inom själva skulpturen.

Jag var mycket nöjd med den nya dynamiken jag fick fram men under han-
dledningen kom jag fram att det kan blir ändå mer spännande om jag vinklar 
de riktningsaxlar.

6



Hänger Snet

Jag forsätte jobba med cibatol, eftersom mate-
rialet var mycket mer enkla att forma och lät-
tare att sätter ihop. Genom att trycka i ståltrod 
så lyckades jag få ihop interessanta gruperingar 
på mina grund former.

Jag jobbade då mycket med att försjuta rikt-
ningsaxlar. Detta gav skulpturen en mer luta-
tande och snet känsla. Jag gillade dock inte så 
mycket själva balansen i kompositionen efter-
som det verkade för dramatiskt och osäkert.
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Hänger Tätt
Jag villde pröva på mer 
stabila och säkrare kom-
positioner, så jag tog 
den ena symetriaxeln 
och “stoppade” den i den 
andra.
Detta gav mig ett mycket 
tätt skulptur som hängde 
särkild stabilt.
Dock var den lite trockigt, 
och mycket av dynamik-
en gick förlorade.
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Hänger Balanserad

Jag burijade med att testa fram mig mot riktiga 
mobiler, såna som hänger och balansera samtidigt.
Mitt material val var lite fel.
Mats Brate(www.matsbrate.com) rådgiv mig att 
inte använder stålpinnar som förbindelse, och inte 
hänger mina mobiler med lödtråd eftersom det 
inte finns nån “friction” när metal ligger på metal.
Jag hadde mycket svårt att ens få det här mobil att 
balansera så jag filmade faktist de korta sekunder 
när den väll hängde och sen tog still bilder för att 
dokumentera.
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Hänger Odentligt
Genom att använder trä 
pinnar som man van-
ligtvis har till matbered-
ing kunde jag få mobilen 
att hänger självständigt. 
Det fortsatte dock vara 
pysslig med lödtråden. 
Men jag tyckte att den 
hängande mobilen gav 
en väldigt fin balanserad 
intryck. 
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Hänger 45°

Nästa steget var att kombinera, att har en hängande 
mobil med försjutade riktningsaxlar. Detta var inte 
alls så svårt balanserade som jag trodde det skulle 
vara men intrycket som jag fick från den var ändå 
ganska obalanserad. Så även att den höll så sog den 
inte ut som om det skulle hålla.
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Hänger Åt Båda Håll

Material möte mellan 
trä och cibatol blev 
mycket givande efter-
som en fysiskt balans 
måste uppnås så fick 
jag balansera cibato-
len mycket mer utot 
än trädet, på grund av 
dess vikt.

På andra hand fersökte 
jag experimentera 
med att försjuta sym-
etriaxlarna ändå mer 
och åt båda håll. Detta 
gav mobilen en mer 
stämmig och balanse-
rad visuellt intryck i 
helheten.
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Hänger Gramvis
Efter att jag hadde experi-
menterad med olika mate-
rial och deras tyngdhet så 
trodde jag att det skulle vara 
ett bra sätt att väger mina 
grundformer och sliper ner 
på de tills de blev precis lika 
tunga. Jag använde vågen 
som stog i lackboxen för att få 
till de nästan på 0.01 gramm 
perfekt. Limmet för att håller 
de ihop tog bort litet av den 
perfekta balansen men det 
var nästan exakt. Jag försköt 
ochså symetriplanen och rikt-
ningsaxlar.
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Hänger På Natten

Under handledning kom det fram 
att jag hadde varit mycket lat och 
franvarande så jag spenderade nat-
ten på verkstan och byggde ett fler-
tal mobiler, jag hängde de med tyg-
gtråd och experimenterade med 
mycket olika storleken på grund-
formerna, genom att använder det 
lätta cibatol med det tyngre trä 
kunde jag balansera en mycket stor 
med en ganska litet skulptur.
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Hänger På Natten 2

jag forsätte jobba på verkstan och byggde 
flera modeller, jag jobbade båda med sym-
etriplaner, rikningsaxlar, och olika storlek.
Speciellt gjorde jag en mobil som jag bal-
ancerade väldigt stora linjära rätblock med 
ganska små cibatol rätblock och låt det ser 
ut som att de mindre var tyngre genom att 
förskyta balans punkten mot den tunga 
delen.
Jag märkte att en viss dramatiskt upplev-
else när det gäller tyngdkraft och sym-
metri kan ger en mycket strakt upplevelse.
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Hänger På Natten 3
För att förstärka den obalansen mellan ett stort 
och ett litet del av mobilen valde jag att an-
vänder än ännu lättare material: frigolit. Frigolit 
hadde jag jobbad med länge sen och jag visste 
att den var svårt formad med oslagbar lätt. Jag 
balanserade den mot en skulptur av två trä bitar 
som verkade nästan försvinnande litet i gem-
förelse.

Sen gjorde jag en skulptur där jag fersökte motverka tyngsk-
raften och låter de grundformerna växer uppåt mot taket, 
i ett sätt helt motsvarande hur vi vanligt vis upfatta tyngd-
kraftslagen. Jag komplementerade detta men en komposi-
tion av cibatol som hade en förskutat symetriplan.
Riktningsaxlar på trä skulpturen blev uppot helt plötsligt 
som gav mobilen ett tjänsla av rörelse och riktning som var 
helt anorlunda från mina tidigare mobiler.
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Hänger Skräp

För att fersöker anknyta mig till Formlära kursen 
där vi till slut använda “vanliga” skräpp föremåll 
för att simbolisera de olika grundformerna gjorde 
jag en mobil av skräp.
Två soda burker som föreställer cylinder och två 
koffekoppar med botten som symbolisera koner. 
Detta var ochså mycket interessant eftersom man 
förknipa ändå sodaburker med tunga föremål och 
att balansera de mot två “lätta” plast koppar verka 
underlig.
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Hänger Bara En

Jag villde åchso testa hur det skulle ser ut om man använder bara 
en enda grundform som motsatta balans punkt. Men kom fram till 
att det inte var så spännande. Det krävdes en mycket försjutat bal-
anspunkt och det fans helt enkelt ingen rikigtigt tydligt symetri i 
den ena ensamma föremålet.
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Hänger Slutet

I min slutskulptur valde jag att överdriver det jag 
hadde tjänd mest spännande med mobiler, att bal-
ansera två objekt som verka vara av mycket olik vikt 
med en centrerad balanspunkt. Båda grudnformer 
skulle vara symetriskt is ig själv - åtminstånde 
spegelsymtriskt och det skulle nästan ser omögligt 
ut att balansera.
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5 Dimensioner

20

Produktion

Perception

Reflektion

Arbetssätt

Komplexitet

Produktionen under det här projektet var något mekansiskt, eft-
ersom allt jag gjorde var analog, och mycket av det var pyssliga 
skulpturer och hängande grejer så var själva kvaliteten på utföran-
det inte särskild hög. Jag lag mer tid att fundera än tid att bygga 
och det kanske var fel sätt att jobba.

Jag upfatta att mitt sätt att ser balans och symetri har växt ut 
utvecklas genom det här projektet. Jag har lärt mig att ser mer ett 
annat synpunkt från en mycket mer form analytisk perspektiv
Mitt öga är nu perfekt tränat att ser massa i, o, u möte och en hel 
rad av riktnignslinjer överallt.

Jag har inte lagt min fulle engagement på det här projektet, det 
var kanske delvis för jag tyckte att utgångspunkten var trokigt, 
kanske för jag saknade en mer professionellt sätt att arbeta istäl-
let för att limma med limpistol och paper. Mitt tidsupdelning var 
mycket ursel men där emot var min efektivitet “through the roof” 
eftersom jag klarade mycket job på den väldigt korta återståane 
tiden.

Som jag har pratad om innan var det en helt analog arbetstätt 
utan någon 3D ritning innan eller liknande för-funderingar. Jag 
jobbade mycket intuitivt och analyserade efteråt vad jag gillade 
med den mobilen. Jag tyckte om att sitter på verkstan med mina 
kolegor och få utbyt och särkild bollplanken var aldeles givande.

Projektets sätt att gå fram till frågeställningen var ganska komplex, 
eftersom frågeställningen omfattade en rad olika synpunkter och 
vinkel. Jag skulle gärna få mer tid att undersäker min ursprungliga 
research och de aproachen av Allen McCollum lite mer eftersom 
det var nånting jag tyckde var väldigt interessant och mycket for-
skande.



Product Analys
Av en MacBook Pro 15” unibody för LNU Formproject 2010

Mario Burkhardt
Linnaeus University • Design • December 15, 2010
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Apendix
Form
An analys av form

GRUNDFORMER

MacBook Pro har en mycket kompakt form, med två huvud riktningar och planar ytor.

När locket är stängt verka MacBook Pro(MBP) som ett platt, liggande rektangulär och plan 

yta. Det fins tydliga 

symetriska aksenter så 

som den 

öppningen där 

man lägger sina 

finger för att dra öppet locket och själva apple loga på toppen. Båda dessa elemnt är perfekt i 

mitten av sina respektiva ytor och stödjer den smetriska intrycket. Dock kan man även från 

framsidan av MBP ser lite detailjer som bryter upp den där symetrien t.ex. den liniära LED 

som syns bakom ett litet plast fönster på högersidan. Om man kålla jätte någa så kan man även 

ser ett liniär form bredvid LED som verka lite ljusare en resten av aluminum där den infraröd 

ljus mottagere sitter, denna yta är lika format som LED fast mindre i storlek.

Sidorna

Så mycket som framsidan och top ser helt symetriskt och ganska ren ut så är sidorna av den 

stängda MBP mycket väll anaorlunda och assymetriska. 
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På den vänster sidan ser vi ett rad med olika I/O optioner dom även att de föruttom el intagen 

är sorterad efter storlek, den mest höga till vänster och de minsta till höger. 

Här har vi batteri indikator, som bestå av ett runt cirkel som fungera som knapp samt åtta små 

grönljusande LED som ljuser up efter varandra för att visa hur mycket mer ström fins kvar i 

maskinen. Dessa slokna igen efter ett tag automatiskt.

Sidorna är mycket linjär och detta intryck förstärkas genom ett små “margin” som seperera 

skärmen och huvud kroppen så som en “seam” som ligger mellan “bottom plate” och den 

huvudsakliga unibody konstruktionen.

På den andra sidan finns enbart två definerande former, en linijar verkande intag för skivor 

och ett mindre men likadan hållit öppning för en kensington lock. Här igen finns en “margin” 

och en “seam” som förstärka den linijära karaktern. Den högre sidan ser dock mycket 

anorlunda ut än den vänstra.

INUTI

Dock MBP verka ganska enkelt och ren när den är stängt så mycket ändra sig det här intrycket 

när man öppna den. Nu få man ser på den underbara ljusa skärman perfekt sepererat glas från 

aluminium och ett tangentbord så stilrent att man ser den som en hela del snarare än som 79 

olika knappar. Den stora trackpad:en är perfekt centrerad pch förstärka den nya intrycket 

man få av den lägre delen av MBP: plan.

Två högtalare på sidorna ramar in tangentbordet och ger igen ett intryck på symmetri, en gång 

till dock bryter apple inc. det här symmetriet genom att lägger start knappen “flush” i ytan 

direkt till höger av tangentbord och övenför högtalaren. En liten intryckning för 

tangentbordet gör att den käns som nästan tillbaka dragen. Det mest dominanta på den 

understa delen av MBP är helt klart tangentbordet och detta är mest pga dessas färg. Det 

svarta sticker ut från den svaga metaliska aluminium som upgör resten av MBP.

Den övre delen är helt 

dominerad av skärmen 

och kanske den ända 

delen som är verkligen 

symtriskt. Här ser vi en 

kvadratiskt yta med skarpa 

kanter some är skärmen 

och en reflekterande ca 10 

mm tjoka “bezel” som 

inramer denna 

och ger en 

mjukt 

övergång till den avrundade aluminium “housing”. “MacBook Pro” är stolt skrivit på mitten 

under skärmen i vita bokstäver.
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DET MAN INTE SER

Symetri och renhet dominera de andra två ytor som man vanligtvist inte fokusera sig på, under 

och baksidan. Här ser vi små svarta sksenter i det ena fallet(baksidan) stöder den det linijära 

intrycket. I det andra fallet låta de fyra gummi fötter botten ser nästan massiv ut eftersom 

tyngdheten och vikt verka har tryckt de till platta små-koniska svär. och “tapering” på botton 

ger ett intryck på stabilitet och stadighet.

 RIKTNINGSLINJER
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Symmetri Asymmetri Och 
Visuell Balans

 
Material

Mario Burkhardt 2010

 
Asymmetri

 
Tyngdkraft

 
Balans

Olika materialer ger betraktaren intryck av inlärda vikt, men kan 
ochså användas för att lura betraktaren att förvänta sig ett annat 
resultat. till exempel ett stort frigolit bit verka mycket tyngre än 

en liten trä bit även att de är lika tunga. 
En soda burk upfattas som lättare än en plastmugg men kan ändå 

vara av likvärdigt eller mindre vikt.

Tyngdkraften är mycket avgörande för 
hur vi uplever produkter men är inte mät-

bart med ögat om vi inte har lärt oss en 
viss föremåls vikt. genom rörelse, så som 

sakta gungandet, kan vi avgöra hur objek-
ter ferhåller sig mot varandra.

Asymmetri uppfattas ofta som inte statisk 
och mer dynamsikt än symetriska object. 

personligen så upfatta jag olika symetri ax-
lar eller helt enkel ingen symmetri als som 

mer oestethiskt och mindre tilltalande.

Inom mobiler är balansen det viktigaste som finns, 
men ochså visuell balans behövs utöver den rena 

physiska balans baserad på tyngskraften lager.
En mobile i visuell obalanse upffatas lätt som 

oklart eller ostabilt och inte estethiskt.
Jag personligen tycker en väll balanserad mobile 

är mest tilltalande
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