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Abstract 

Examensarbetets mål har varit att utforma en artefakt som ska skapa 

förutsättning för interaktion mellan människor i den offentliga miljön. 

Intervjuer, observationer och användarstudier har legat till grund för arbetet 

och litteratur som har stött ledorden vilka har varit användandet, hållbarhet 

och vardagens estetik. 

Designprocessen har varvats med ovanstående metoder, formarbete och egna 

reflektioner i ämnet. 

Resultatet blev en artefakt som jag har gett namnet Logui vilket betyder tala 

till, tala om på latin. 
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1. Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som stöttat mig under mitt projekt. 

Tack till mina handledare och de vänner och anhöriga som stöttat mig under 

denna tid.  

Speciellt vill jag tacka min partner Johnny Philipsson som har gett mig orken 

att genomföra och slutföra detta projekt. 
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2. Bakgrund 

2.1 Förhållningssätt 

Inför examensarbetet fick vi vissa direktiv att följa. Vi fick ett tema: 

” människor i rörelse”. Vi blev tilldelade tre stycken ledord: 

användandet, vardagens estetik och hållbarhet. Dessa ledord skulle 

vi involvera i vår process. Givetvis kommer ledorden att nyttjas på 

ett sett som det passar min process men det är viktigt att de är en 

del av min process. Vi fick även direktiv om att kontexten var 

offentlig miljö, tågstation eller flygplats. 

Det tog mig lång tid innan jag kom in på ett område som 

intresserade mig. Jag behövde redan här använda mig av 

brainstorms för att få bättre grepp om vad de direktiv vi fått kunde 

innebära. Det jag redan visste var att jag ville arbeta med 

människor under väntan. Jag gjorde brainstorms inom de olika 

relevanta ämnena. Jag kunde här plocka ut vissa intressanta ord. 

Människor i rörelse: artefakt, sitta, café, prata. 

Användandet: användaren, beteende, interagera 

Hållbarhet: sätta ihop, ta isär, nedbrytbart, funktion 

Objekt: sittmöbel, armatur, skärmvägg 

Tågstation: material, resenär, information 

Flygplats: vänthall, familj, utrymme  

 

Med hjälp av den research jag redan genomfört och föreläsningar 

inom valda ledord formulerade jag min frågeställning och syfte. 

2.2 Syfte 

Syftet är att skapa en sittmöbel som svarar på min frågeställning 

 

Hur kan man utveckla en möbel som skapar förutsättning för social 

interaktion i den offentliga miljön mellan människor? 

 

Om jag under min designprocess kan svara på min frågeställning 

återstå att se. 
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3. Arbetsprocess 

 

3.1 ITK 

För att snabbt komma vidare och för att undvika att de första 

dagarna sprang förbi utan att få något gjort genomförde jag 

metoden ITK (Identity Tool Kit). Metod genomför man genom att 

visualisera i text(värdeord) och bilder var det företag eller område 

du arbetar med står idag (stateboard), vart du vill att det ska 

komma (positionboard) och din vision om vart det ska befinna sig i 

framtiden (futureboard)(Koblanck). Denna metod hjälpte mig 

ytterligare i att få klarhet i min process. Jag fick ut så pass mycket 

information under ITK:n att jag förhoppningsvis kunde börja skissa 

rätt tidigt i min process. 

 

Bild 1. Stateboard 
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Bild 2 . Furureboard & bild 3 Positionboard 

 

 

 

3.2 En trevande start 

Början av min skissprocess visade sig vara komplicerad och 

trögstartad. Jag hade ännu inte hittat ett ”flow” i min process. Jag 

drar linje efter linje och känner att frustrationen över att inte få ner 
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tankarna visuellt på papper tilltar. Frågorna blir fler och fler. Mina 

tankar synkroniserar inte med pennan jag håller i handen. Redan 

under ett tidigt stadium i min skissprocess så fick jag ta ett steg 

tillbaka och dela upp min frågeställning i delfrågor. Frågor som ska 

hjälpa mig att skapa struktur och en röd tråd i mitt 2D skissarbete. 

Vilka situationer skapar förutsättning för interaktion? 

Hur skapas ett samtal?  

Vilka omgivningar skapar förutsättning för interaktion? 

 
Bild 4. Kollage över att sitta i cirkel 

 

 

3.2.1 Att sitta i cirkel 

Att sitta i en rundad mer organisk form verkar skapa förutsättning 

för interaktion. Det finns flera exempel som styrker mitt påstående 

att en rundad mer organisk form hjälper till att skapa förutsättning 

för interaktion.  

I bilden ovan ser vi flera exempel på hur en organisk, rundad form 

skapar förutsättning för interaktion. Redan som små placeras vi i en 

rund form på dagis vid samling eller en diskussion. Det pekar på att 

vi har präglats till att samtala i en rundad form. Senare i vuxen 

ålder kan vi konstatera att konferensbord är gärna av rundad form 

och där placerar sig vuxna människor för att interagera genom 

samtal.  

Både historiskt och i nutid samlas man runt lägerelden för att umgås 

och samtala. Det skapar en gemenskap. Vidare historiskt har vi ett 
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exempel i ”Riddarna runt det runda bordet” här placerades stolar 

runt ett stort runt bord för att skapa jämlikhet och lika status. Här 

talar cirkeln för gemenskap, jämställdhet, fördelning, samtal och 

rättvisa. 

Vi placerar oss gärna i cirkel eller en rundad form för att konversera 

och visa intresse. För att utbyta information av något slag. 

 

Jag utvecklar mitt resonemang och betydelsen av den runda, 

organiska formen genom min inspirationboard. Min inspirationboard 

är en board där jag tagit ut bilder som jag nu efter min diskussion 

inser får betydelse även om jag inte såg det innan. 

 

Bild 5. Inspirationboard 

 

 

Vid analysering av min inspirationboard  kan man se en hel del 

organiska former. Den visar på ett stort samspel mellan konvexa 

och konkava former. Dominanta och subdominanta kurvor som står 

i kontrast till varandra. I min inspirationboard har jag också 

inspiration till ett formspråk som jag kan utveckla i min 

skissprocess. 

 

Hur skapas samtal? 
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Samtal skapas av flera olika skäl. En gemensam nämnare, något 

som händer, att sprida information, gemenskap, attraktion och 

många fler anledningar. 

Att skapa förutsättning för interaktion kan ske genom samtal men 

kan också vara en känsla, en händelse, en sinnesstämning och så 

vidare. 

 

Med denna ovanstående diskussion om vad som skapar 

förutsättning för interaktion mellan människor inser jag att jag 

behöver få belägg för mina påståenden. Diskussionen ovan är än så 

länge bara mina egna tankar och för att få en grund att stå på som 

baseras på fakta valde jag att genomföra en observation inom valt 

område.   

3.3 Observationer 

Observationer är ett tillvägagångssätt och research metod som ger 

mycket information i det område som du utforskar. Utan att verbalt 

behöva konversera med din målgrupp. Det finns olika sätt att 

genomföra en observation. Enligt Saffer (2010,s 86-87) kan man 

dela upp de olika tillvägagångssätten i fyra större delar. 

 

1. Fly on the wall. Go to a location and unobtrusively observe   

what goes on there. For instance, a designer could go to a mall 

and watch how people shop. 

2.  Shadowing. Follow subjects as they go about their routines. 

This is technique usually requires permission, as the designer is 

following the subject throughout the day, recording what is done 

and said. 

3. Contextual inquiry. A variation on shadowing, contextual 

inquiry involves going to the subjects’ location and asking 

questions about their behaviors, such as “Why are you doing 

that? Could you describe that to me? 

4. Undercover agent. Observe people by interacting with them 

covertly, posing as someone “normal” in the environment. A 

designer who wants to know about a service can pretend to be a 

customer and use the service. 

 

Vidare talar Dan Saffer om att det är viktigt att klä sig så att man 

smälter in I miljön. Det är inte du som ska bli observerad utan det 

är du som ska få möjlighet att observera. Den person som utför 

observationen behöver även ta del av och använda den rekvisita 

som är normal och förekommer i vald miljö. Exempel på rekvisita 

kopplad till miljön skulle till exempel vara om du ska befinna dig i en 

skolmiljö så borde du kanske ha en ryggsäck. Ska du befinna dig på 

ett konservativt kontor så borde du bära kostym. Allt för att kunna 
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fortsätta att vara den som ska observera och inte bli föremålet för 

observation. 

utförande av observation 

Mina observationer på Nybro tågstation är gjorda enligt grupp ett av 

Dan Saffers ovanstående kriterier. Jag gick till Nybro tågstation och 

satte mig i ett hörn för att observera hur människor agerar och 

beter sig en helt vanlig morgon den 18 mars 2011. 

 I min observation på så här tidigt stadium är det inte att jag 

observera människor på en tågstation som är det viktiga utan det 

faktum att jag observerar resande och hur resande/väntande 

människor beter sig. 

Under min observation märker jag att människor gärna sitter tysta, 

de pratar inte gärna med grannen och sätter sig inte gärna på en 

ledig stol om det redan sitter någon på stolen bredvid. Jag har 

plockat ut viss text ur mina observationer för att beskriva exempel 

på denna reflektion. 

 

Exempel 1. 

En ung kille kommer in, köper biljett ser att varannan plats är 

upptagen och bestämmer sig för att istället ställa sig utanför 

lokalen. 

 

Exempel2. 

Kille ca 30 år kommer in går en sväng i lokalen och ser sig om efter 

en plats. Det finns gott om platser men bara varannan stol är ledig. 

Han suckar och väljer att stå upp. Han placerar händerna i fickorna. 

 

Personer väljer alltså att stå upp istället för att sätta sig ner även 

om det finns lediga platser.  De exemplen ovan är av manligt kön. 

Gäller det bara män? 

 

Exempel 3. 

Två medelålders kvinnor kommer in i lokalen och går direkt fram till 

biljettautomaten. Hälsar på kvinnan med barnet och går sedan till 

nästa lokal längre bort där de väljer att stå även om många säten är 

fria. 

 

Fenomenet att man väljer att stå upp på grund av att stolarna 

bredvid den lediga stolen är upptagna gäller båda könen och det 

gäller även alla åldrar. Jag är säker på att jag skulle ha satt mig ner 

sitter jag och tänker i skrivande stund. Men hade jag satt mig ner? 

Jag kanske väljer att göra som majoriteten gör just i den situation, 

nämligen att jag väljer att stå?   
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Jag blir helt plötsligt osäker och inser att svar på mina frågor 

kommer jag bara få om jag själv skulle befinna mig i den 

situationen. 

 

Exempel 4. 

Man ca 35år kommer in också han observerar att bara varannan stol 

är ledig. Han tvekar ett ögonblick men blir sedan stående mot 

väggen. En rad med stolar blir ledig och han väljer att då sätta sig 

ner. Han sitter i ca 3 minuter, reser sig och går ut. 

 

Exempel 4 visar på ytterligare en intressant aspekt. Personer väljer 

att sätta sig ner när två eller flera stolar på rad blir lediga. Hur stort 

måste avståndet vara mellan personer för att de ska känna sig väl 

till mods och sätta sig ner? Har estetiken på sittmöbeln någon 

betydelse? Står personer upp på grund av att de ändå kommer 

vänta en så kort stund så att det inte spelar någon roll ifall de står 

eller sitter ner? 

Under min pågående observation blir mina frågor fler och fler. Att 

observera människor gör att du visuellt ser händelser som du 

kanske inte skulle kunna ta del av i en ren intervju. Jag har 

förmånen att observera hur människor beter sig. Beteenden som de 

inte själva alla gånger är medvetna om att de faktiskt utför. 

Jag valde att göra observationer på grund av just detta. Hade jag 

gjort en intervju istället så hade jag troligtvis stört deras omedvetna 

beteende och mönster. Så fort jag hade frågat personen varför de 

gör som de gör eller varför de gjorde som de gjorde så hade de 

börjat tänka på beteendet de utför och därigenom ändrat beteende. 

Det är det som händer omedvetet som är det verkliga beteendet. 

Det som personer gör i visuell handling utan att tänka. Därför valde 

jag att genomföra en observation och inte intervju i detta stadium 

av min designprocess. 
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4. Skissprocess 

Sakta började jag sedan skissa i 2d med hjälp av den information 

som jag fått ut av mina tankegångar och de observationer som jag 

genomfört. De första skisserna blev schematiska och var rena 

idéskisser.  

Vissa av dessa skisser utforskade jag sedan och utformade till 

koncept. Redan på detta tidiga stadium verkade det som om den 

känslomässiga aspekten i hur man skapar interaktion mellan 

människor fick en tydlig roll. Vad är det som gör att människor som 

inte känner varandra börjar interagera med varandra?  

Genomgående för min skissprocess är att jag återkommer till runda, 

cirkulära och organiska former.  
 

 

Bild 6. Första skisser 

 

 

 

4.1 Koncept 

 

Man tror att man är så väldigt objektiv och att man gör varje skiss 

originell och med en ny ide men faktum är att en del av koncepten 

ligger närmare varandra än vad jag före handledningen hade någon 

aning om. Vissa delar går att förena. Insikten om att mycket av de 
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idéer som jag utforskat går att förena visade sig en stor fördel för 

mitt fortsatta arbete. Insikten hade jag nytta på grund av att jag 

kunde reflektera och ta delar ifrån olika skisser som skapade ett 

brett urval av information och idéer. Nedan är koncepten beskrivna  

 

 

Bild 7 konceptskisser 

 

 

 

 

och tankar om de olika koncepten. Visuella förklaringarna till 

tankarna ses i bilden ovan. 

4.1.1Tankar och idéer om koncept: 

 Luft som går runt i möbeln. Ex cykelslang 
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Förvaring under för väska, öppet ej stängt pga. säkerhet. 

Balans, händelse. 

Varme som lämnar något sorts avtryck t.ex. Färg som sprider sig till 

resten av produkten som en regnbåge eller våg, sonar.  

Varme kan det vara projektor från taket som ger möbeln färg och 

värme. 

 

4.1.1.1 Balans 

Att skapa interaktion mellan människor genom en möbel som gör 

att de måste balansera upp varandras kroppsvikt och placering. 

Detta skulle kunna skapa samtal och rörelser som gör att människor 

interagera med varandra. 

 

4.1.1.2 Luft 

Att göra så att nivåerna i en sits skiljer sig med hjälp av 

luftslangar/luftkuddar. Man sitter och väntar och då sätter sig nästa 

person på andra sidan och gör att luften komprimeras vilket leder till 

att din sittyta förändras i form både i hårdhet och höjd. Detta kan 

leda tillsamtalsämnen väntande människor i mellan. 

 

4.1.1.3 Sitta på rad   

Ofta är stolarna på exempelvis en tågstation idag placerade på rad. 

Vad händer om man laborerar med raden av stolar. Placera stolarna 

på olika höjd i förhållande till varandra.  

Skapar ett bås av raden där du bara har en väg ut och in på sidorna. 

Placera stolarna på raden lätt vridna mot varandra. 

 

4.1.1.4 Stålställning sitta mittemot 

Att placera stolar mot varandra som inte går att vrida på. Detta 

skulle leda till att människor sitter mitt emot varandra. Nackdelen är 

att de skulle bli tvingade att sitta mitt emot varandra och kanske på 

grund av det känna sig trängda. Vilket kanske skulle leda till att de 

inte vill sitta alls utan väljer att stå. 

 

4.1.1.5 Omslutande 

Att gå in i något och känna att något omsluter en skulle kunna leda 

till en mer trygg sfär och i sin tur leda till att människor interagerar 

med varandra. 
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4.1.1.6 Fälla ut vika ihop  

Ett koncept där människor fäller ut och viker ihop möbeln. Det skulle 

kunna leda till att man samarbetar och måste be om sittplats för att 

den personen som sitter på möbeln sitter också på resten av sätena 

för de är invikta under honom. 

 

4.1.1.7 Material  

 Textil, plast, kanaler av ljus, projektion. 

Olika moduler/sektioner, olika material t.ex. luft, betong, soft, gelé, 

mjuk och hård, struktur och slät, kontrast, svart och vitt 

Olika textur. 

 

4.1.1.8 Färg 

Kan färg formulera/signalera “den väljer jag för att jag är manlig 

rosa är ingenting för mig”. 

Tänk på kontext, rumslighet. 

Behov? 

 

Redan vid presentation av mina konceptskisser gick mina tankar och 

funderingar till den organiska formen som visualiserade ett 

samarbete mellan konvexa och konkava former. Ett samspel mellan 

öppenhet och slutenhet. Här konstaterade jag också att för att 

skapa interaktion kanske man inte behöver gå längre än att arbeta 

med formen? Och att formen i sig skapar förutsättning för 

interaktion. Går det att skapa interaktion för människor under 

väntan med hjälp av formen? 

 

Bild 8. Koncept skiss 
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5.1 3D modeller 

 

Under min skissprocess kom jag här till en punkt där jag inte längre 

kunde utveckla min skissprocess i 2D skisser. Därför förflyttade jag 

mig upp till verkstaden och fortsatte att arbeta i 3D. Jag lät 

materialet till viss del forma sig själv. Anledningen till varför jag lät 

materialet arbeta åt mig är för att jag var i behov av nya former och 

det visade sig vara en utmaning att bara låta händerna arbeta och 

inte blanda in hjärnan i formarbetet. Jag valde dessutom bitar som 

var oregelbundna och som de flesta skulle betrakta som skräp bitar 

eller spill material. 

 

bild 9 första 3d modeller 

 

 

Mitt första 3D modell arbete i verkstaden gav goda resultat. Jag fick 

ut flera olika former av den organiska form jag hade valt. Något som 

visade sig vara viktigt att ta hänsyn till redan här var vinklarna på 

den organiska formen. För snäv vridning/vinkling inåt i innerkurvan 

skulle göra formen för trång. Observera att dessa spekulationer är 

mina egna tankegångar och har än så länge inte fått faktabaserad 

grund at stå på. Det är rena spekulationer som jag sedan måste 

förankra och se ifall de överhuvudtaget stämmer. 

 

5.1.1 Analys av första 3d modeller 

Form nr 1 & 2 är för kantiga i sitt formspråk för att skapa 

förutsättning för interaktion anser jag. 



19 

 

Form nr 3 tror jag skulle skapa en osäkerhet för den som ska sitta 

där. Den är för oregelbunden och organisk. Fast samtidigt är den 

kantig med skarpa hörn. 

 

Form nr 4 har för lite karaktär och avsmalnanden som en måne i 

kanterna av modellen gör att man skulle gå miste om sittyta. Den är 

även för snäv i sin inre konkava kurva likaså för snäv i den yttre 

konvexa kurvan. Det innebär att sittytan blir mindre och det i sin tur 

leder till att det kommer att kunna sitta färre personer på möbeln 

samtidigt. De skulle också troligtvis kännas trångt att sitta flera 

stycken på formen. 

 

Form nr 5 tycker jag skapar förutsättning för avskärmning och leder 

bort ifrån syftet med min frågeställning. Nämligen att skapa 

förutsättning för interaktion .  

 

Form nr 6 har en öppen konkav innerkurva och en förhållandevis 

öppen konvex ytterkurva. Den har dock för korta avslut på sidorna 

och inga konkreta avslut. Jag inser här att jag måste arbeta mer 

med artefaktens avslut på ändarna och arbeta med formens profil. 

 

Form nr 7 Har mer konkreta avslut än form nr 6. Denna form har för 

snäv konkav innerkurva och en något för snäv konvex ytterkurva. 

Förvaringen som följer innerkurvan fungerar inte alls. Att tänka sig 

en passagerare som ska in i mellan de andra och hämta sin väska, 

stöta i andras ben och baggage för att förvaringen under inte 

fungera. Dessutom så kan man inte ha täckt förvaring under en 

sittmöbel av säkerhetsskäl på en tågstation eller flygplats. 

Exempelvis i England så har säkerheten gått så långt att de inte kan 

placera ut papperskorgar på grund av säkerhetsskäl.   

 

För att komma vidare i mitt formarbete och för att jag inser att jag 

inte kan bygga min uppsats och mitt utforskande arbete på egna 

spekulationer. Beslutade jag mig för att gå ut och studera vad 

personer verkligen har för åsikter om sittställningar, sittytor, formen 

och vilka känslor dessa olika situationer skapar. 

Redan i mina första 3D skisser kunde jag samla mycket information 

som hjälpte mig att anpassa min modell för användarstudier för att 

kunna utföra användarstudier.    

5.2 Användarstudier  

Att utföra användarstudier är en research metod som likt 

observationer ger dig information inom det område du vill utforska.  
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Under användarstudier så observerar du och ställer frågor till 

testpersoner. Frågor om hur testpersonen använder och hanterar 

din artefakt eller en situation beroende på vilken information som du 

behöver utforska och få svar på.  

Användarstudierna ska leda till att du kan komma vidare i ditt 

arbete. Med hjälp av informationen som du får av metoden så kan 

du fortgå och vidareutveckla den artefakt eller tjänst som du arbetar 

med.  

För att kunna genomföra en användarstudie på ett korrekt sätt finns 

det vissa aspekter som du måste ta fasta på och riktlinjer som borde 

följas för bästa resultat. Författaren Saffer (2010, s 83) pratar om 

dessa riktlinjer som Ethical research. Det vill säga etiska 

rekommendationer som man borde bejaka och följa för att senare 

kunna genomföra en så bra användarstudie som möjligt. 

 

Ethical Research. 

When conducting research, designers should strive to treat their 

subjects ethically. Not only is this the right thing to do, but it will 

yield better results as well, since the subjects will likely open up 

more if they know and feel that they (and their data) are being 

treated well. Ethical research requires following these guidelines: 

 

1. Get informed consent from subjects. The designer should tell 

the subject that he or she is conducting a research study and 

explain the purpose. The subject must understand what is going 

on and agree to participate, preferably in writing. With studies 

involving minors, parental or guardian approval in writing is a 

necessity. An exception to this guideline is observations in public 

spaces where it would be impossible or impractical to get 

consent from everyone in view 

2. Explain the risks and benefits of the study. Some studies 

carry with the risks. The designer may hear or see something 

that the subject doesn’t want him to. T e presence of a designer 

could be dangerous or make certain tasks cumbersome. But the 

designer should also explain what he or she hopes will improve 

as a result of the study (“We’re going to build a better system 

for tracking shipments of ball bearings”), both to reassure the 

subject and to ensure good research results. 

3. Respect the subjects’ privacy. Never use subjects’ real names 

or other data that might identify them. Blur or hide faces in 

photographs. This will ensure that anything that subjects do or 

say won’t have personal repercussions for them.  

4. Pay subjects for their time. People’s time is valuable, and 

people who give some of it to provide insights to designers 
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should be paid for it, at least a token amount. This payment 

doesn’t necessarily have to be cash, although it should have 

value to the subjects.  

5. If asked, provide data and research results to subjects. 

Some subjects will want to see what you have recorded and the 

outcomes of the research. Designers should respect these 

requests.(Saffer 2010, s 83) 

 

Ovanstående etiska riktlinjer är ett bra riktmärke för hur jag som 

designer och utövare av användarstudierna ska bemöta och hantera 

mina testpersoner. Det skapar en trygghet hos mig för att jag vet 

hur jag ska bete mig. Vilket i in tur skapar ett lugn och en trygghet 

hos testpersonen för att de inser att jag vet vad jag gör. 

 

Vidare talar Larry Tesler (Saffer 2010, s 117) om vikten av att 

använda sig av användarstudier och vad som kan hända om man 

inte genomför dem. 

 

“Beginners often succumb to pressure from management to “save 

money” by skipping usability tests despite serious open questions”  

(Saffer 2010, s 117) 

 

Om jag som designer väljer att bortse från att göra användarstudier 

på grund av att man inte vill be om ekonomiska medel, av rädsla för 

att budgeten då blir större. Vilket kanske skulle minska chansen att 

jag får uppdraget.  Innebär det att jag som designer skulle gå miste 

om väsentlig information och kunskap som kanske stjälper hela 

projektet i slutändan.  

Då skulle jag eventuellt genomföra ett projekt och en process som 

för min arbetsgivare är obrukbar på grund av att den inte håller ute 

på marknaden hos användaren.  Den håller inte just på grund av att 

användaren inte har fått säga sitt genom sitt deltagande vid 

användarstudier. Detta skulle till exempel kunna leda till att min 

arbetsgivare inte får någon konkurrenskraftig produkt och att jag 

som designer troligtvis skulle få dåligt rykte. Det i sin tur skulle 

kunna leda till att jag blir arbetslös, arbetsgivaren förlorar 

ekonomiskt capital på en icke lönsam artefakt och användaren får 

ännu en totalt onödig artefakt på marknaden för att artefakten inte 

är anpassad för användaren. 

 

”At the other extreme, beginners sometimes run many more tests 

than necessary, bring in too many subjects, spend too much time 

preparing formal reports, or fail to pick their battles.” (Saffer 2010, 

s 117) 
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Här gäller det att jag som designer kan sätta en gräns för vad jag 

anser räcker. Vilket informativt underlag och vilka förberedelser 

innan genomförandet av mina användarstudier räcker för att jag ska 

få den respons och information jag behöver när jag genomför 

studierna. Det är viktigt att jag ser metoden för vad den är. Det är 

en metod där jag ska få reda på information om hur användaren 

relaterar till min modell för att senare kunna utveckla min blivande 

artefakt.  

För att få relevant information så är det troligtvis inte antalet 

testpersoner som är det mest väsentliga. Utan hur relevant 

information de testpersoner jag använder mig av kan förmedla.  

 

Exempel: jag har tio personer som medverkar i mina tester men om 

alla de tio personerna har samma åsikter och kommentarer så 

kommer personerna rent logiskt att leverera mindre väsentlig 

information. Väljer jag exempelvis fyra personer som ger mig 

relevant och olika information på grund av sina olika åsikter och 

olika kommentarer så får jag betydligt mer relevant information. Det 

är alltså inte mängden testpersoner som är det viktiga utan 

mängden varierande och olika information de kan leverera. Ett 

varierande informationsflöde kan istället innebära att du ska 

koncentrera dig på att välja olika kategorier av människor. Att välja 

ytterligheter eller kontraster kan vara ett bra tillvägagångssätt. Till 

exempel: man – kvinna, ung – gammal, högutbildad – lågutbildad, 

singel – sambo och funktionshindrad – icke funktionshindrad osv.  

Ytterligare en aspekt som är viktig är att du genomför 

användarstudierna på människor inom din valda målgrupp. Att välja 

inom målgruppen gör att du eventuellt dels kan begränsa lämpliga 

testpersoner och också lättare kunna sortera ut vad det är för 

information som du strävar efter att få ut av dina användarstudier. 

 

“Choice of words is important. Shorter is usually better.” (Saffer 

2010, s 117) 

 

Det är okej att under testerna föra en kommunikation, ett samtal 

med användaren. Så länge den information du ger inte leder 

användaren till att säga det du som designer precis vill höra. 

 

“Usability testing should always be done before a designer finalizes 

unproven or controversial interface elements. But testing should be 

conducted in the cheapest possible way. Of course it is sometimes 

necessary to demonstrate the value of research to skeptics.” (Saffer 

2010, s 117) 
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Det är viktigt att användaren förstår vad han eller hon ska göra men 

att det lämnas utrymme för användaren att göra det på sitt 

individuella sätt och inte på det sätt som jag i rollen som testledare 

vill att personen ska göra. Om jag som designer går in och styr med 

hela handen så mister användartesterna sin funktion och nytta. Då 

har inte testerna någon relevans. Jag skulle likaväl ha kunnat sitta 

vid mitt skrivbord och gjort testerna på mig själv, vilket givetvis 

skulle resulterat i att jag inte hade fått någon ny information alls. 

Jag klarar inte och kan inte se objektivt på min egen process och jag 

har inte de förutsättningar, värderingar och referensramar som en 

annan opartisk användare skulle tillföra. Genom andra får jag en 

större kunskap och ett större informationsflöde om min artefakt/ide. 

 

5.2.1 Utförande av användarstudier 

I mina användartester är det inte estetiken som är det som är det 

mest relevanta utan det är informationen bakom estetiken. Med 

detta menar jag att i det stadium som användartesterna utförs i min 

designprocess under detta projekt, befinner sig mitt 3D 

modellskapande i ett stadium där jag genom funktion, känslor, 

kommunikation utforskar en form och min frågeställning.  

 

Att utveckla en möbel som skapar förutsättning för social interaktion 

i den offentliga miljön mellan människor? 

 

Mina användarstudier ägde rum på Nybro bibliotek. För att med 

bästa resultat kunna genomföra mina användarstudier tog jag del av 

ovan skrivna riktlinjer för hur man genomför testerna.  

Platsen för mina användarstudier valdes för att även om de inte 

befann sig på en tågstation eller flygplats så har de alla en 

utarbetad referens i vad det betyder att vänta och vad det innebär. 

 

Jag formulerade ett frågeformulär som skulle hjälpa mig att guida 

testpersonen genom studierna utan att för den delen tala om för 

dem vad de skulle göra. Detta frågeformulär finns som bilaga och 

jag poängterar att det är utformat mestadels för min egen del för att 

jag skulle veta vilka frågor som var viktiga. Användarpersonerna har 

inte tagit del av de specifika frågorna. De har inte tagit del av 

frågorna just på grund av att jag inte ville lägga ord i munnen på 

mina testpersoner.  

 

För att få någon sorts referenspunkt att utgå ifrån och skapa volym 

med min frågeställning som grund tillverkade jag två stycken 

personer i naturlig storlek av kartong. Syftet med personerna var att 

testpersonen skulle få känslan av att han/hon satt på modellen 
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tillsammans med andra. Tillsammans med testperson och de två 

personerna skapade jag sedan olika ställningar och situationer. 

Situationer där jag försökte få testpersonen att förklara för mig hur 

hon fann situationen känslomässigt, funktionsmässigt och genom ett 

form perspektiv. 

 
Bild 1. Modellens uppbyggnad 

 

 

 

Själva modellen för mina studier byggde jag upp genom att placera 

träpallar på rad med ett skynke över. Som det står i riktlinjerna så 

använde jag mig av billigast möjliga material och enklaste material 

för att skapa den form som jag var ute efter. 

Anledningen till att jag valde att klä in pallarna med ett skynke var 

för att jag ville skapa en solid form med volym. En solid form med 

volym som skapade en slutenhet på grund av att det inte var luft 

under sitsen.  

Pallarna gjorde också att jag obehindrat kunde göra formen mer 

sluten eller öppen genom att flytta pallarna. Det var en 

nödvändighet att kunna göra om formen på plats annars hade jag 

inte fått svar på mina funderingar och det hade gjort mina 

användarstudier helt onödiga.  

 

För att göra mina tester förståliga för läsaren kommer jag att nedan 

förklara och illustrera de relevanta resultaten av användartesterna. 

För dig som vill ha mer utförlig information se bilaga. 
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5.3.1.1 Användartest 1 

Testperson 1: kvinna ca 35 år 

 

Testperson 1 bild 2 

 

 

Testpersonen fick först sätta sig på platsen utan att det var några 

andra sittande på formen.  

  

Hennes svar: Formen känns öppen och absolut inte trång. 

Sedan placerade jag ut de två personerna i kartong på var sin sida 

om henne(se bild 2). Formen hade fortfarande samma vinkel. 

 

Hennes svar:  

Här skulle testpersonen inte ha några problem att sitta även om det 

kom personer och satte sig bredvid. Det skulle vara lätt att snabbt 

flytta på sig. Hon känner att hon lätt skulle kunna ta kontakt med 

människor för att modellen är vikt inåt men ändå så är den öppen i 

formen. Hon tycker att tack vare att formen är så pass öppen så gör 

det inget att det sitter personer så pass nära. 

 

Jag kan här konstatera att denna form fungerar och personen som 

sitter på den känner sig bekväm även om det sitter andra bredvid. 

Den anses vara öppen och på det sättet också kommunikativ och 

trygg. Den skapar med andra ord förutsättning för interaktion. 
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För att kontrastera till den form som finns på bild 2. Byggde jag om 

min användarmodell och gjorde den snävare. Jag bad sedan min 

testperson att sätta sig i mitten. 

 

Testperson 1 bild 2 Testperson 1 bild 4 

 

 

 

Varför blir närheten en fråga om att känna sig obekväm i bild 4?  

Med tanke på att närheten inte var för påträngande på bild 2 även 

om personerna där satt fysiskt närmare så måste reaktionen bero 

på formen och inte på hur många de andra personerna är eller var 

de sitter. 

Redan i bild 3 tycker testpersonen att formen är för snäv och då är 

det inga personer som sitter där alls. 

Innebär detta att en för snäv form blir obekväm i sig? 

Är det formen som bestämmer interaktionen mellan människor och 

inte antalet eller var de sitter?  

 

Jag frågar henne om hon skulle vilja ha ett ryggstöd bakom ryggen 

när hon sitter på bild 4. Hennes svar: Det tycker hon är onödigt. 

Min tanke var att ett ryggstöd skulle få henne att känna sig tryggare 

för att man då till viss del har ryggen fri. Men det skulle istället 

kännas onödigt och alltså inte fylla någon komplimenterande 

funktion eller något behov. 
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Testperson 1 bild 5 

 

 

 

För att vidare utveckla ifall det var formen och inte de bredvid 

sittande personerna som gjorde att testpersonen kände sig obekväm 

bad jag henne att i samma form sätta sig på valfri plats. 

Hon placerade sig då längst ut på kanten 

 

Hennes svar: Det gjorde hon därför att där känner hon sig friare. 

Hon kan rusa iväg snabbt utan att störa någon annan. Hon känner 

sig inte trängd och kan sitta bekvämare, kan ta något större plats i 

anspråk. 

 

Det finns flera aspekter i hennes svar som får mig att inse att det är 

formen som är problemet och att det inte behöver vara personerna. 

1. Hon kan rusa iväg snabbt utan att störa någon 

annan. 

Här antyder hon att formen är för snäv och att hon därför 

skulle störa andra som sitter där genom att eventuellt 

stöta i någon när hon måste ta sig ut. 

2. Hon känner sig inte trängd när hon sitter längst ut 

på kanten. 

Vilket kan tolkas som att hon tycker att formen är för 

snäv och därför känner hon sig trängd. 

3. Hon kan ta något större plats i anspråk. 

Här antyder testpersonen att rundeln är för snäv så att 

hon inte få plats att sitta ordentligt. 
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5.3.1.2 Användartest 2 

Testperson 2: man ca 55 år 

  
 

Testperson 2 bild 1 Testperson 2 bild 2 

 

 

 

På bild ett ser man en snävare variant av formen. Jag placerade 

testpersonen mellan de två personerna i kartong. Personerna i 

kartong placerade jag medvetet nära testpersonen.  

 

Hans svar: Testperson nr två hade inga problem med at det satt två 

personer så pass tätt inpå. Det skulle dock vara ett problem och en 

obehagskänsla ifall de båda personerna hade varit två stora män. 

 

Bild två visar en vidare variant än den på bild ett. Jag har även satt 

personerna längre ifrån testpersonen. 

 

Hans svar: Denna modell tycker testpersonen känns friare om man 

ser till aspekterna som nämndes i föregående bild. 

 

För testperson två spelar det stor roll vad det är för person som 

sitter bredvid. Han hade haft stora problem ifall grannen var en stor 

man, men inte om personen hade varit en kvinna. 

Det är en intressant aspekt men med tanke på min kontextuella 

miljö tågstation eller flygplats så tror jag att det är en väldigt svår 

aspekt att styra över.  

Det skulle innebära att jag som designer skulle vara tvungen att i 

min möbel och mitt formspråk ta hänsyn till högst personliga åsikter 

som i stort sett skulle skilja sig från person till person. Detta skulle 

göra att jag fick en övermäktig uppgift. Jag skulle behöva hantera 

varje individ som en egen målgrupp vilket skulle vara helt ohållbart 

att genomföra. 

Testpersonen nämner också att formen på bild två känns friare i sitt 

utförande än formen på bild ett. Precis som testperson ett föredrar 
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alltså testperson nr två den mer öppna formen som har en vidare 

vinkel och han beskriver den som friare. 
 

 

Testperson 2 bild 4 

 

 

 

På bild nr fyra bad jag min testperson flytta på sig och sedan 

placerade ut personerna i kartong. Jag bad sedan testpersonen att 

sätta sig på valfri plats. Han satte sig i mitten. 

 

Hans svar: Han kände sig trygg med att sätta sig i mitten.  

 

Jag frågade honom varför han inte satte sig längst ut.  

 

Hans svar: Det var för nära den andra personen. I mitten kändes 

det som han hade koll och framförallt var det viktigt att han hade 

luft mellan sig och nästa person. Det kändes som om han lätt skulle 

kunna ta ögonkontakt här men ändå kunna flytta på sig om det blev 

jobbigt. 

 

Det intressanta här är att testperson nr ett valde att sätta sig längst 

ut på kanten. Testperson nr två valde att sätta sig i mitten. 
 

 

 

Testperson 1 bild 5 Testperson 2 bild 4   
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Vad har de då gemensamt? 

 Det som de har gemensamt är att båda kände sig friare och 

kände att de hade mer utrymme i anspråk där de satte sig 

när de valde själva.  

 Båda nämner att de snabbt kan flytta på sig om det skulle 

behövas. 

 Båda personerna föredrog den vidare vinkeln framför det 

snävare.  

5.3.1.3. Användartest 3 

Testperson 3: kvinna ca 15 år 
 

 

Testperson 3 bild 1 Testperson 3 bild 6 

 

 

 

Testperson nr tre placerade jag mellan de båda kartong personerna i 

mitten av formen.  

 

Hennes svar: Hon skulle absolut ta kontakt med andra människor 

där hon sitter. 

Att sitta i en rundel tycker hon är mysigare och du har uppsikt över 

de andra människorna för att du ser dem. En halvmåne tycker hon 

känns tryggt. Mycket roligare än en rak och stel bänk. 

 

Jag frågar henne om hon skulle vilja ha ett ryggstöd på möbeln och i 

så fall varför. 

 

Hennes svar: Ryggstöd på möbeln skulle begränsa och tynga ner 

möbeln. Hon tycker att man skär av valmöjligheter på hur man 

skulle kunna sitta. 

 

Som man ser på bild nr sex, gjorde jag formen betydligt snävare för 

att höra hennes reaktion och satte personerna på motsatt. 

 

Hennes svar: Formen känns lite för tajt. 
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Testperson 3 bild 3 Testperson 3 bild 6 

 

 

 

 

Bild 3: 

Testpersonen tycker enbart att det känns konstigt att sitta åt 

motsatt håll mot vad de andra sitter. Hon tycker också att formen 

talar för att hon ska sätta sig inåt. Hon vill vara med i 

gemenskapen. 

 

Bild 6: 

Detta känns bara pinsamt på grund av att de andra sitter åt andra 

hållet vilket gör att hon sitter helt åt fel håll. Men hade en av 

personerna suttit lite vinklad inåt med sidan så hade det varit 

annorlunda.  

 

Här finns det ytterligare en intressant aspekt. Testpersonen vill 

absolut inte ha ett ryggstöd för att det kan minska valmöjligheterna 

om hur man kan sitta på formen. 

Hon tycker att formen talar för att man ska sitta inåt på grund av 

dess form. Men samtidigt säger hon i bild sex att det känns konstigt 

att sitta åt det häll hon sitter för att de andra sitter åt andra hållet. 

 

I dessa svar kan man dra vissa slutsatser 

 Testpersonen vill absolut inte ha ett ryggstöd för att det kan 

minska valmöjligheterna om hur man kan sitta på formen. 

 Formen talar till att sätta sig inåt på grund av dess form 

 Sitter det redan personer åt ett håll så känns det troligtvis 

bättre och naturligare att sätta sig på samma håll. 

 

För att sammanfatta resultaten av mina användarstudier och för att 

få struktur i min process som följer, har jag punktat ett antal 

punkter som har relevans för mitt fortsatta arbete. 

 

  Det som de har gemensamt är att båda kände sig friare och 

kände att de hade mer utrymme i anspråk där de satte sig 

när de valde själva.  
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 Båda nämner att de snabbt kan flytta på sig om det skulle 

behövas. 

 Båda personerna föredrog den vidare vinkeln framför det 

snävare.  

 Testpersonen vill absolut inte ha ett ryggstöd för att det kan 

minska valmöjligheterna om hur man kan sitta på formen. 

 Formen talar till att sätta sig inåt på grund av dess form 

 Sitter det redan personer åt ett håll så känns det troligtvis 

bättre och naturligare att sätta sig på samma håll. 

 

5.3 Intervju 

Under mina användarstudier inser jag att jag måste grunda min 

process på flera olika ben. Att utforska ett område, en 

designprocess innebär att jag som forskare måste ta del av visuell 

information där jag inte kan ha någon åsikt det vill säga 

observationer. Jag måste undersöka ifall det jag forskar om 

attraherar och hur det brukas av användaren och lyssna på den 

informationen jag får ut av användarstudier. Jag måste reflektera 

och utforska mina egna idéer och tankar. Det sker genom min 

skissprocess och mitt modellbyggande. Och jag måste ta del av den 

befintliga vetenskap som finns inom valt område, detta gör jag 

genom litteratur och intervju med beteendevetare. 

I texten nedan har jag plockat ut det resultat av min intervju som 

hade högst relevans för att kunna fortgå med mitt examensarbete. 

För de som vill läsa hela intervjun läs bilaga. 

 

Intervju med beteendevetare Lotta Hellqvist ägde rum den 1maj 

2011. 

 

Fråga: 

Vad påverkar vår uppfattning av och inställning till en artefakt? 

 

Svar: 

Personlig referens - En större acceptans av andra människor leder 

till att de också skulle ha större acceptans av att placeras bredvid 

andra människor på exempelvis en möbel. Vana vid att träffa 

mycket andra människor skulle också leda till att en sådan person 

med stort mått av referens vad gäller andra människor mer troligt 

skulle vilja interagera med en annan person än en person som är av 

mottsatt karaktär. 

 

Identifikation mellan människor - Det kan bero på att två människor 

är av samma kön, de har samma språk, de har ungefär samma 

ålder, liknande kroppsspråk, liknande social status osv. De har 
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någonting gemensamt som de känner igen i sig själva. Alltså skulle 

det vara lättare att sätta sig ner bredvid och interagera med en 

person som man kan identifiera sig med. 

 

Överlevnad - Befinner sig människor i en situation där det som 

förenar personerna är överlevnad, sätts alla sociala vett och etikett 

regler eller beteenden åt sidan. Ett mildare exempel skulle kunna 

vara ett försenat tåg eller flyg. Är det tillräckligt försenat så sätter 

sig folk ner på det som går att sitta på oavsett vem som sitter 

bredvid. 

 

Grupper - Vi vill inte avbryta eller tränga oss på redan befintliga, 

organiserade slutna grupperingar. Om det är uppenbart att några 

känner varandra vill vi inte gärna avbryta och lägga oss i deras 

samtal.  

 

Kön - Det finns en skillnad i beteende mellan kvinnor och män. Rent 

generellt kan man säga att kvinnor är mer fysiska än män vilket ofta 

innebär att de har en större acceptans till närhet. Det gäller också 

att de har ofta en större acceptans till främmande människors 

närhet.  

 

Majoritet och Minoritet - Detta kan ha betydelse i hur en person 

betraktar och uppfattar en möbel. Exempelvis om det redan sitter 

personer på en möbel så sätter sig gärna fler för att få tillhöra 

flocken. Den kan även ha motsatt effekt, sitter ingen på möbeln 

sätter sig ingen där för då blir de i minoritet, alltså utanför 

flocken(Hellqvist 2010). 

 

Jag kan konstatera att min frågeställning: Att utveckla en möbel 

som skapar förutsättning för social interaktion i den offentliga miljön 

mellan människor, har blivit väldigt mycket mer komplex än vad jag 

någonsin hade kunnat föreställa mig. Komplexiteten ligger vid 

skrivande tidpunkt i att det finns en hel del olika aspekter som 

spelar stor roll för hur min artefakt kommer att uppfattas. Många av 

dessa aspekter ligger på individ nivå. Med detta menar jag att 

många av de värderingar som Lotta tagit upp ligger på ett 

känslomässigt plan och har väldigt mycket att göra med hur en 

persons dagsform ser ut. En annan aspekt har väldigt mycket att 

göra med vilken gruppering varje individ tillhör och vad den 

individen har för erfarenheter och referensram. 

Jag kan omöjligt veta vilket kön som kommer att använda min 

artefakt och i vilken situation. Jag kan inte heller veta vilka 

sammansättningar av grupper artefakten kommer att utsättas för. 
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Ytterligare är det omöjligt för mig att veta vilken relation människor 

som kommer att nyttja min artefakt kommer att ha till varandra.  

Det jag kan vara säker på är att genom att ta hänsyn till dessa 

aspekter om vad som påverkar vår uppfattning av och inställning till 

en artefakt kan jag utöka min kunskap i hur man skulle kunna skapa 

en förutsättning för interaktion mellan människor under väntan. 

 

Fråga: 

Hur kan ett estetiskt perspektiv påverka vår uppfattning av och 

inställning till en artefakt? 

 

Svar: 

Hjärnan kan skapa olika sinnestämningar. Vad gäller estetik 

perspektiv är det två stycken av dessa sinnesstämningar som är 

viktiga att ta hänsyn till. De två sinnesstämningarna är 

positivsinnestämning och negativ sinnestämning. 

Dessa sinnesstämningar kan delas upp i olika geometriska figurer 

nämligen positiv = cirkel och negativ = kvadrat. 

Positiv sinnestämning innebär att hjärnan öppnas upp och är öppen 

för intryck. Detta leder till bra humör, positivt tänkande, lite stress. 

Runda former hjälper till att signalera denna sinnestämning till 

hjärnan. Positiv sinnesstämning innebär också att du är öppen för 

idéer, samtal, interaktion, delaktighet, konversation osv. 

Negativ sinnestämning är när hjärnan smalnar av och får ett trängre 

perspektiv. Detta leder till dåligt humör, mycket stress, struktur. 

Raka linjer och rader kan förstärka denna sinnestämning. Raka linjer 

tolkas som avsmalnat perspektiv. 

En rund form kan öppna upp för nyfikenhet för att det tar längre tid 

att läsa av för hjärnan och ögat. En rak form går snabbare att läsa 

av, ögat följer formen från punkt a till punkt b. 

Vad gäller den runda formen är det viktigt att inte göra kurvor för 

snäva för då kan de lätt läsas som en linje. Det är viktigt att en rund 

form är öppen för att inte uppfattas som trång och då trigga igång 

den negativa sinnestämningen på grund av stress, att känna sig 

trängd osv. Att göra den för trång och med enbart en utgång skulle 

också leda till att hjärnan börjar fokusera på att ta sig därifrån. För 

mycket fokus leder till negativ sinnestämning. 

En öppen rund form leder till lek och nyfikenhet. Det kan även leda 

till att ge ett uttryck av trygghet(Hellqvist 2010). 

 

Beteendevetare Lotta Hellqvist talar om att formgivning ur ett 

sinnestämnings perspektiv skulle innebära att föredra en rundad 

öppen form som är mjuk i sin utformning. Formen ska ha tillräckligt 

med plats för att ta sig in och ut ur formen. Det innebär att jag 
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behöver ta fasta på den kunskap som mina användare förmedlade 

vad gäller den öppna formen och att den inte blir för snäv. Det är 

alltså också att föredra den rundare varianten av mina tidigare 

första skissmodeller. Det i sin tur bekräftar mina egna tankegångar 

och spekulationer om formspråket angående modell nr 6 och 7. De 

är de modeller som jag har valt i detta stadium att gå vidare med. 

 

Fråga: 

Kan kontexten som möbeln placeras i att komma att ha betydelse 

för hur man uppfattar och förhåller sig till möbeln?  

 

Svar: 

Absolut. Blir det för trångt med en möbel i en lokal, kan det påverka 

möbeln negativt. Exempelvis om du placerar en möbel nära en vägg 

så kan de som sätter sig på möbeln känna sig trängda och vill därför 

inte sitta där.  

 

Här måste jag tänka på att det finns tillräckligt med luft och 

mellanrum mellan de olika elementen den rumsliga kontexten. Jag 

behöver bli mer specifik på vilken kontext min artefakt ska placeras 

i. Att artefakten ska skapa förutsättning för interaktion under väntan 

är klart. Min kontext enligt projektbeskrivning (se bilaga) innebar 

tågstation eller flygplats. Här inser jag att flygplats är att föredra. 

Artefakten placeras i en bättre kontext på flygplats därför att den 

kommer att befinna sig på en större yta. Vilket innebär att den inte 

kommer att kännas negativ. 

 Motargument för min uppfattning skulle här vara att jag borde göra 

artefakten mindre och då spelar det ingen roll om den placeras på 

tågstation eller flygplats. Artefakten behöver vara av större storlek 

då det är formen som kommer att skapa förutsättning för 

interaktion. Det innebär att flera människor ska ha möjlighet att 

sitta på den samtidigt och där igenom interagera med varandra.  För 

att få belägg för mina antaganden om att kontexten flygplats är ett 

bättre val av kontext och för att få en tydligare definitiv kontext. 

Behöver jag utföra en observation på flygplats(Hellqvist 2010). 

 

Kan materialval påverka hur vi uppfattar och förhåller oss till en 

möbel? 

 

Svar: 

En möbel i offentlig miljö får inte se smutsig ut och den får inte se 

skör ut för då kommer ingen att använda den för att den känns 

osäker eller helt enkelt skitig. 
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Den information som användarstudierna resulterade i gav mig den 

information jag behövde för att gå vidare i modellarbetet. Den första 

antydan till hur min form skulle ta sig i uttryck kunde jag spekulera 

om i mina första 3D modeller. Med den information och kunskap 

användarstudierna och intervju med beteendevetare Lotta Hellqvist 

gav mig kunde jag nu börja arbeta mer konsekvent och fatta beslut 

baserade på fakta angående hur min form skall och kan 

utformas(Hellqvist 2010). 

 

5.4 Observation för kontext  

Observationen genomfördes på Kalmar flygplats. Observationens 

syfte är att dels bli säkrare på att flygplats är rätt kontext och även 

att göra en fortsatt observation på människor under väntan på 

resande fot. Observationen på Kalmar flygplats skiljer sig åt 

observationen på Nybro tågstation. 

Nedan har jag plockat ut vissa exempel på situationer som jag 

tycker har stor relevans för mitt fortsatta arbete. Hela observationen 

finns i bilaga. 

 

Exempel 1. 

En familj sitter runt ett bord och samtalar. Packningen står placerad 

bredvid varje persons stol. De väntar i lugn och ro, deras 

kroppsspråk är avslappnat. Det verkar inte som om de ska med 

flyget som har incheckning för tillfället. 

 

Detta exempel talar för att personer som väntar på flygplats till 

skillnad ifrån tågstation ofta väntar tillsamman istället för enskilt. 

Det är ofta större grupper som väntar samtidigt så som t.ex. 

kompisgäng eller en familj. 

Med tanke på att de som väntar ofta är flera personer så stödjer det 

också mina tankar och funderingar om att min artefakt behöver vara 

rätt stor för att lämna utrymme till förutsättning för interaktion 

mellan en grupp. 

 

Exempel 2.  

En annan familj sitter också i ring och pratar. De verkar prata om 

resan och vad de ska göra. Familjen består av två föräldrar och två 

tonåringar, en kille och en tjej.  

 

Exempel två är ytterligare ett exempel som talar för att jag tänker i 

rätt banor och att beteendevetarens resonemang under min intervju 

stämmer. 

 

Exempel 3. 
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Far och dotter sätter sig på raden med stolar. De sätter sig bredvid 

varandra. De har en konversation och till slut vänder sig pappa om 

mot sin dotter. Han vrider sig då på stolen för att få ögonkontakt 

med sin dotter. Dottern följer pappans mönster och även hon vrider 

sig på stolen mot sin far. 

 

Exempel 4. 

En pappa sitter på stolsraden mellan sina två söner. Han håller 

armarna om båda två. Han vänder huvudet fram och tillbaka varje 

gång han säger något till än den ena än den andra sonen. 

 

Exempel 3 och 4 bekräftar min teori och min utforskade process 

angående formen. Man vill gärna sitta lite vänd mot den person man 

talar med. Man vill interagera med den person man talar med 

genom att kopiera den andras kroppsspråk för att visa intresse för 

samtalet. Exempelvis så skulle det t.ex. underlätta om man då satt 

vänd lite mot varandra. 

 

Exempel 5. 

Äldre kvinna kommer in och går bort mot det äldre paret. Av det 

äldre paret är det bara kvinnan som sitter där just då. Den 

främmande kvinnan frågar ifall stolen bredvid dem är ledig. Det är 

den.  

Kvinnan sätter sig ner mitt emot den andra kvinnan. Hon tar genast 

upp en bok och börjar läsa. Hon bryr sig inte alls om vad som 

händer bredvid henne. 

 

Exempel 6. 

Yngre kvinna ca 20-25 år sitter på stolsraden med hörlurarna i öron. 

Hon knappar även oupphörligt på sin mobil. Bryr sig inte om de som 

sitter bredvid, någon stol längre bort. 

 

De två exempel ovan bekräftar att man inte ska påtvinga en person 

att interagera med en annan person. Det ska finnas förutsättning för 

interaktion mellan parterna men det ska inte vara något tvång. 

Detta överensstämmer med de slutsatser som jag har kommit fram 

till i mitt arbete tidigare.  

 

Min observation på Kalmarflygplats stärker mig i spekulationerna om 

det är lämpligare att enbart placera min artefakt i den kontextuella 

miljön flygplats. 

 

För att kunna gå vidare med min skissprocess i 3D behöver jag ta 

reda på vilka fler aspekter som jag behöver ta hänsyn till eller skaffa 
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mig kunskap om för att öka komplexiteten i min utforskande 

process. Jag är inte så långt än i min process att jag kan börja titta 

mer ingående på specifika material. Men däremot behöver jag 

komplimentera och öka min kunskap om vad ett material, en yta, en 

kontext och så vidare spelar för roll för oss i vår vardag och hur vi 

uppfattar vardagen och de föremål som varje dag finns runt omkring 

oss. Jag talar om kunskapen, vardagens estetik. ’ 

 

5.5 Vardagens Estetik 

Begreppet vardagens estetik tycker jag och säkerligen många med 

mig är svårt att göra hanterbart och få ett förståeligt grepp om. Det 

kan vara svårt att säga ”detta är estetik men inte det”. Vad är det 

som gör vardagens estetik till vad det är? 

För att bringa större klarhet i begreppet vardagens estetik har jag 

dels tagit del av disskutioner i ämnet och framförallt hämtat 

information ur litteratur. Författare Yuriko Saito närmar sig ämnet ur 

en något filosofisk synvinkel vilket jag kan förstå är en bra 

förutsättning för att få grepp om ämnet. En filosofisk synvinkel 

lämnar utrymme för emotionella aspekter vilket troligtvis inte en 

rent faktabaserad dokumentation skulle göra.  

 

I vårt samhälle idag uttalar man sig gärna om att ett objekt så som 

en målning eller en artefakt är estetiskt tilltalande. Vad betyder 

uttrycket estetiskt tilltalande? Vad ligger till grund för ett sådant 

uttalande? 

 

“The power of the aesthetic to influence, and sometimes 

determine, our attitudes and actions has actually been 

recognized and utilized throughout history and among 

different cultural traditions” (Saito 2010 s 55) 

 

Vad vi har för etnisk bakgrund, historia och kulturell tradition spelar 

alltså en stor roll för hur vi estetiskt betraktar ett objekt. För mig 

som är svensk blir till exempel midsommarstången estetiskt 

tilltalande på grund av att jag förknippar den med sommar, fest, 

ledig, skratt, vänner och god mat.  

Förra sommaren var det en engelsman närvarande under vårt 

midsommarfirande. Han fann absolut inte pinnen med två ringar 

som var klädda med blad och blommor tilltalande. För honom såg 

det mest konstigt ut. Han hade inte den kulturella och historiska 

referens som jag hade. Därför kunde han inte referera till något och 

på så sätt skapa mening i det han såg. 

Vidare talar Yuriko Saito om vikten hur populär kultur och känslor 

påverkar hur vi finner något estetiskt tilltalande. 

 

”Popular culture also plays a role in formulating these 

aesthetic tastes, as pointed out by Marcia Eaton, such as 
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many people’s attraction to deer as gentle creatures fostered 

by the Disney classic, Bambi” (Saito 2010, s 59) 

 

Det spelar alltså roll hur media framställer objekt. Lilla söta Bambi 

vill vi säkert alla krama och hålla i famnen med vi finner det inte lika 

tilltalande att hålla en orm eller spindel i handen. I media framställs 

ormen och spindeln ofta som farlig speciellt i jämförelse med ett 

skid eller en hundvalp.  

 

Kontexten spelar roll för hur vi estetiskt betraktar ett objekt. Mary 

Douglas anser att föremål i fel kontext inte blir estetiskt tilltalande 

men rätt föremål i rätt kontext blir estetiskt tilltalande. 

 

“Shoes are not dirty in themselves, but it is dirty to place 

them on the dining-table; food is not dirty in itself, but it is 

dirty to leave cooking utensils in the bedroom, or food 

bespattered on clothing; similarly, bathroom equipment in 

the drawing room; clothing lying on chairs; outdoors things 

indoors; upstairs things downstairs; under-clothing appearing 

where over-clothing should be. “(Saito 2010, s 155) 

 

Vidare fortsätter Saito 

 

“There is nothing dirty about ketchup, unless it is on my 

shirt. Mud on our kitchen floor is dirty, but not outdoors on a 

rainy day or in a dwelling with a mud floor” (Saito 2010, s 

155) 

 

I visa fall i till exempel konsten så nyttjas fel kontext för att ge 

kontrast eller skapa ett ”statement”, att skapa känslor, en åsikt eller 

disskution. Exempel på detta är utställningen Ecce Homo där 

fotografen Elisabeth Ohlson Wallin visade moderna tolkningar från 

bibliska berättelser. Ett ”statement” kan i vissa fall bli väldigt 

talande och slagkraftigt. 

 

Storlek spelar också en stor roll i hur vi estetiskt uppfattar en 

artefakt. Enligt Aristoteles så måste ett objekt vara av en viss 

storlek så att man betraktar och ta in hela artefakten genom en 

blick. Det gör att man uppskattar artefakten.  

 

Det finns en egen gren av vardagens estetik när det talas om ytor. 

Ytor spelar en stor roll i hur människor betraktar en artefakt visuellt 

och taktilt. Att tala om att vardagsytor har en estetik är inte helt 

accepterat i de kretsar som forskar om begreppet estetik. Enligt 

Thomas Leddy så finns ett motstånd till att vardagliga ytor skulle 

besitta ett estetiskt värde på grund av deras brist på perceptuell 

komplexitet  
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”There is a deeply embedded assumption in modern 

aesthetics that aesthetic qualities should have complex 

features which make them accessible only after much 

training…many of our first aesthetic experiences are 

associated with everyday surface aesthetic qualities” (Saito 

2010, s 152) 

 

Den träning som talas om innebär att betraktaren skulle behöva 

utbildning inom till exempel konstens värd för att kunna uttala sig 

om estetik. Detta skulle innebära enligt Thomas Leddy att ord inom 

vardagens estetisk som ren, smutsig, ordnat och stökigt inte skulle 

betyda något annat än att bara beskriva ytan. Personligen tycker jag 

att genom att minimera vardagsord så gör vi vårt språk och förmåga 

att uttrycka oss fattigare.  

 

”If everyday aesthetic qualities lack the structural complexity 

of artistic qualities, they still possess pragmatic significance 

and this fact alone makes these qualities worthy of inquiry.” 

(Saito 2010, s 152) 

 

De pragmatiska områden som gör estetiken i vardagens ytor viktig 

är moraliskt, socialt, politiskt, och ekologiskt. 

 

Ytterligare aspekter skapar förutsättning för hur vi betraktar en 

artefakt är syftet med produkten.  

 

“We do make various moral judgments not only about 

persons actions but also regarding artifacts. We may 

condemn or praise the existence of an artifact depending 

upon the purpose for which it was designed and made.”(Saito 

2010, s 153) 

 

Ovan citat talar för att syftet med artefakten och vad den är 

designad för spelar roll för hur vi estetiskt betraktar en artefakt. 

Informationen bakom varför artefakten gjordes spelar roll.  

 

En annan aspekt är att en artefakt kan bli mindre eller mer estetiskt 

tilltalande utifrån ett moraliskt perspektiv. 

 

Till exempel: 

“Moral judgments regarding artifact may also involve various 

moral implications in their production process, usage, 

disposal and the like. For example, we may take a negative 

attitude toward a certain brand of sneakers because of its 

manufacturing company’s poor record regarding child labor 
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and the working conditions in its overseas factories.” (Saito 

2010, s 206) 

 

Moraliskt perspektiv bygger på personliga erfarenheter, social 

tillhörighet och bland andra kulturella bakgrund.  

 

“We may also condemn or praise a product because of its 

ecological implications regarding its raw materials, 

manufacturing process, transporting process, packaging and 

its afterlife (throw away, recycle or reuse?).” (Saito 2010, s 

206) 

 

 Det ekologiska perspektivet blir allt mer viktigt i vårt 

överkonsumerande samhälle, ekologiskt tänkande infiltrerar nästan 

alla andra aspekter som jag tidigare tagit upp. På ena eller andra 

sättet påverkar den mänskliga faktorn vår jords resurser i en stadig 

takt som tyvärr även ökar stadigt. Därför är det ekologiska 

perspektivet viktigt. 

 

Med denna information försöker jag ta reda på vad vardagens 

estetik är och vad som påverkar hur vi estetiskt betraktar en 

artefakt 

 

En del av de aspekter som bildar begreppet vardagens estetik och 

hur vi med estetiska ögon betraktar en artefakt. 

 Vårt ursprung, etniskt, kulturellt och historiskt. 

 Medias framställande av objekt och vår emotionella 

referensram. 

 Storlek spelar roll för hur vi estetiskt uppfattar en artefakt. 

 Artefaktens och vardagens ytor har ett estetiskt värde.  

 En artefakts kontext spelar roll för hur artefakten estetiskt 

kommer att uppfattas. 

 Syftet med artefakten på verkar den estetiska betraktelsen 

av artefakten. 

 Artefaktens moraliska hållbarhet i sin process. 

 Artefaktens ekologiska hållbarhet genom material, 

transporter osv. 
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5.5.1Processammanfattning 

För att sammanfatta min process så här långt kommer jag att 

strukturera upp de beslut och de resultat som min forskning kommit 

fram till hittills. 

 

Användandet: 

 Det som de har gemensamt är att båda kände sig friare och 

kände att de hade mer utrymme i anspråk där de satte sig 

när de valde själva.  

 Båda nämner att de snabbt kan flytta på sig om det skulle 

behövas. 

 Båda personerna föredrog den vidare vinkeln framför det 

snävare.  

 Testpersonen vill absolut inte ha ett ryggstöd för att det kan 

minska valmöjligheterna om hur man kan sitta på formen. 

 Formen talar till att sätta sig inåt på grund av dess form 

 Sitter det redan personer åt ett håll så känns det troligtvis 

bättre och naturligare att sätta sig på samma håll. 

Observationer: 

 Den formen ska skapa förutsättning för interaktion men inte 

tvinga till interaktion. 

 Man vänder sig ofta mot den man talar till. 

 Flygplats är en mer lämpad kontext för min artefakt 

 Man väntar oftare i grupp på flygplats än vad man gör på en 

tågstation. 

 Storlek har betydelse för att flera ska kunna nyttja artefakten 

samtidigt. 

 

Beteendevetenskap: 

 Hjärnan har positiv och negativ sinnesstämning. Positiv = 

cirkel, negativ = kvadrat. 

 Aspekter som identifikation mellan människor, överlevnad, 

grupper, kön och majoritet samt minoritet spelar roll för hur 

vi uppfattar en möbel. 

 Materialval spelar roll. 

 Kontext spelar roll 

 

Vardagens estetik 

 Vårt ursprung, etniskt, kulturellt och historiskt. 

 Medias framställande av objekt och vår emotionella 

referensram. 

 Storlek spelar roll för hur vi estetiskt uppfattar en artefakt. 

 Artefaktens och vardagens ytor har ett estetiskt värde.  

 En artefakts kontext spelar roll för hur artefakten estetiskt 

kommer att uppfattas. 
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 Syftet med artefakten på verkar den estetiska betraktelsen 

av artefakten. 

 Artefaktens moraliska hållbarhet i sin process. 

 Artefaktens ekologiska hållbarhet genom material, 

transporter osv. 

 

6.1Utforskande 3D modeller 

Jag har nu tillräckligt mycket information och kunskap inom valt 

område för att jag ska kunna gå vidare med mitt formarbete. Jag 

kommer arbeta fortsättningsvis mer ingående och mer på detaljnivå 

än tidigare. 

Nedan är den grundform som jag kommer att utgå ifrån i 

skissmodell arbete. Formen har jag tagit fram efter att jag 

analyserat den information som mina användarstudier gav. Jag 

börjar här arbeta mer med artefakten och att få till en lätthet i 

artefakten även om den är massiv i sin volym. 

 

 
Bild 1. Skala 1:10  

 

 

 

6.1.1Analys av 3D modeller 

 

Bild 2, modell 2,3,4 & 5 

 

 

 

Modell 2 och 3: 

Arbetar med kanterna av modellen. Vill se ifall jag kan skapa en 

lätthet i modellen genom att enbart ändra form på ytterkanterna. 
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Resultatet blev att artefakten känns ännu tyngre än innan. Modell 2 

känns väldigt bastant och tung på grund av dess avskurna hörn. 

Modell nr 3 känns avhuggen och tung. Att ta av hörnen av modell 

gjorde att den kändes högre men fortfarande för tung. 

 

Modell 4 och 5: 

Modell 4, Här har jag gjort den inre cirkeln vertikalt konkav för att 

göra modellen luftigare från sidan utan att skära upp den. Det gav 

inte den effekt som jag letade efter men en annan aspekt som jag 

kom att tänka på här är avståndet för fötterna närman sitter ner. 

Om formen går in något vid fötterna när man sitter ner skulle man 

sitta i en bekvämare ställning. Gäller även ytterkurva på grund av 

att man ska kunna sitta på båda hållen. 

Modell 5, arbetar här med att göra försöka få underdelen att se 

luftigare ut genom att skära upp hål i den. Spetsarna går uppåt för 

att jag ville försöka skapa en höjd samtidigt och genom höjden få in 

mer luft. Har även fasat av vänster kant uppåt ihop om att få 

formen att lyfta något ifrån underlaget. Konstigt nog så visade det 

sig att modellen ser platt och obalanserad ut. Det skulle även vara 

dumt att ha öppna ytor under modellen på grund av säkerhetsskäl.   

 

 
Bild 3. Modell 6,7 & 8 

 

 

 

Modell 6, 7 och 8: 

I modell 6 arbetade jag mer med att försöka att få baksidan att ge 

ett lättare inte lika massivt uttryck. Även här blir formen tyngre. Det 

verkar som om avfasade kanter som inte går hela vägen ner på 

modellen leder till att modellen istället får ett tungt uttryck och inte 

det lättare uttryck som jag letar efter. 

I modell 7 Utvecklade jag hålen i modellen. Och gjorde något mer 

linjära linjer som följer modellens kurva. Även här likt modell 5 kan 

inte detta fungera av säkerhetsskäl.  

Modell 8, här fasade jag av vinklar och kanter undertill som gick 

uppåt. Min förhoppning var att modell 8 skulle få ett lättare uttryck 

än modell 3 och 6 genom att göra det motsatta mot vad jag gjorde i 

de modellerna. Konstaterandet blev att det fortfarande blev samma 

tunga uttryck men mer centrerat i mitten av modellen.  
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Bild4. Modell 9, 10,11 & 12: 

 

 

 

 

 

Modell 9 var ett experiment i att arbeta med en sida och se ifall det 

osymmetriska som kontrasterar till varandra skulle kunna hjälpa 

mig med att få bort tyngden i modellen. Det gjorde det inte alls. 

Modellen är fortfarande tung och en massiv klump. 

Modell nr 10 är fortfarande massiv men om jag skulle vända den om 

så skulle den ge ett annat uttryck. 

Nr 11 är fortfarande tung nedåtsträvande men jag kan konstatera, 

genom att lägga något under så kommer den upp ifrån marken och 

genom att den kommer upp från marken ser den lättare ut. 

Modell 12, Vad ger modellen för uttryck om jag skär upp den 

massiva formen och sätter sedan ihop dem något förskjutet? 

Fortfarande ett tungt uttryck. 

 

Slutsatsen av min analys är: 

 Att bara fasa ytterkanterna av modellen skapar inte någon 

lätthet i modellen. 

 Att placera modellen på något så att modellen kommer upp i 

luften något skapar lätthet i modellen. 

 Att förstärka den inre kurvan av modellen med en vertikal 

konvex kurva som går genom hela kurvan. Kan ge ett lättare 

uttryck och lämna plats för fötterna när man sitter. 

 

 

 För att vidare utveckla och utforska mina tankegångar efter analys 

av 3D modeller. Behöver modellen komma upp i skala för att få en 

bättre inblick hur min artefakt kommer att se ut i förhållande till 

proportioner. Jag kommer att arbeta i skala 1:2 med förhoppning att 

komma vidare i min process.  

För att kunna göra en skalmodell behöver jag först ta reda på 

korrekta mått på höjd, sittyta, bredd och längd. Jag har en fördel i 

att de 3d modeller jag gjort var redan i skala 1:10 förutom att de 

inte var helt korrekta i inner och ytterkurvans mått. Jag gjorde 

därför en ritning. Det visade sig att den korrekta kurvan som jag 

fått ut under mina användarstudier var en fjärdedels cirkel. När jag 
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fått ut måtten gjorde jag en mall och ritning ifrån sidan i skala 1:1. 

Det gjorde jag för att få koll på den verkliga storleken. 

 

 

6.2 Skissmodell  

Min skissmodell i skala 1:2 visade sig vara hjälpsam för att få upp 

proportionerna på min artefakt. Det tog lång tid och var ganska 

komplicerat att få ut den rätta kurvan på ytter och innerkurva i 

skala 1:2. När modellen var gjord insåg jag att jag behöver arbeta 

mycket mer med profilerna. Hittills har jag nästan inte gjort det alls. 

Det har hittills varit viktigare att få till själva grunden av formen och 

de rätta måtten. 

 
Bild 5 skissmodell 1:2 

 

 

 

6.2.1Hållbarhet 

Hållbarhet inom min process berör frågor om material och 

konstruktion. Redan tidigt i min process hade jag fått för mig att jag 

ville göra en artefakt i tapetserarteknik. Jag hade stirrat mig blind 

på den yrkeskunskap jag har med mig inom området. 

 Jag har insett att jag inte kan göra en artefakt på grund av den 

kunskap jag redan har. Jag behöver välja material, konstruktion och 

tillvägagångssätt utifrån min process, forskning, syfte och den 

kunskap jag kommer fram till är lämplig för min artefakt inom valt 

område. 

Varför inte tapetsering? Skulle jag välja tapetsering så skulle jag lika 

gärna kunna slänga min process i papperskorgen. Det skulle 

innebära att jag inte tar någon hänsyn till all den information jag 

arbetat hårt för att kunna konkretisera.  

En möbel på en flygplats behöver kunna uppfylla vissa krav. Möbeln 

behöver vara stabil och stå stadigt på sitt underlag. Den ska vara 

svår att flytta hur kan jag tillmötesgå det? Skruva fast den i taket, 

göra den tung och därigenom göra den svår att flytta eller borra fast 

den i golvet  

Möbeln måste kunna hållas ren. Det innebär att den måste gå att 

torka av. En tapetserad möbel skulle bli väldigt smutsig i nedre 
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kanten där alla fötter kommer att gå emot kanten. Den skulle av 

samma anledning även gå sönder i tyget i nedre kanten.  

Hur gör man med slitage? Den måste hålla för påfrestningar som att 

sitta på, ligga på, använda som avställningsyta och att till och med 

sparka på när folk blir frustrerade.  En tapetserad möbel skulle fela 

på väldigt många dessa områden.  

Jag behöver hitta ett material som klarar av alla de ovanstående 

kriterierna?  

Ett material som klarar de ovan nämnda kriterierna är betong. 

Betong är hållbart, det skapar tyngd, det står bra mot slitage, det 

klarar av alla fötter mot nedre kanten, men det är hårt att sitta på. 

Detta innebär att jag måste ha ett mjukare material till sittdynan. 

Faktum är att till sittdynan passar det bra med just tapetsering. Det 

är viktigt att jag inte väljer tapetsering för att det är något jag kan 

utan för att det är det lämpligaste tillvägagångssättet och 

lämpligaste materialet. Vad gäller slitage kan jag göra sittdynan 

demonterbar, när den blir sliten kan man byta ut den mot en ny. 

Det innebär att man då inte behöver byta hela möbeln utan bara 

den del som sliten. Hur får jag dynan fast mot nedre delen av 

möbeln och att den fortfarande går att ta bort? 

 

6.2.2 Naturmaterial 

Jag har bestämt mig för att använda naturmaterial till sittdynan. Jag 

kommer att välja skin på toppen av dynan för att det är lätt att 

torka av, slitstark och impregnerat med miljövänligt flamskydd. Det 

kommer att bli en grön skjäder runt även det i flamsäkert klassat 

tyg.  Anledningarna till beslutet att använda naturmaterial är 

många. Vissa av dem är nedan. 

 

Det finns studier idag som visar på att även de minsta utsläpp av 

kemiska ämnen påverkar vårt ekologiska system katastrofalt till 

exempel rapporten “The Stolen Future”. 

 

 “Current studies show that overtime even tiny amounts of 

dangerous emissions can have disastrous effects on biological 

systems…astoundingly small quantities of these hormonally active 

compounds can wreak all kinds of biological havoc, particularly in 

those exposed in the womb.”(Braungart & McDonough 2009, s 54) 

 

Vi vet inte vad alla kemikalier som vi tillsätter i olika material gör 

med oss men det börjar visa på att det får ytterst skadliga effekter. 

Därför vill jag gå tillbaka och arbeta med naturmaterial i den mån de 

klarar de kriterier och påfrestningar de ställs inför.  

 

“Rare metals, such as copper, manganese, and chromium, and the 

paints, plastics, and other components that had value for industry in 
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an unmixed, high – guality state are lost. Currently, there is no 

technology to separate the polymer and paint coatings…monstrous 

hybrids – mixtures of materials both technical and biological, neither 

of which can be salvaged after their current lives” (Braungart & 

McDonough 2009, s 57) 

 

Att använda stål är ett alternativ som jag vill undvika. Om jag nu 

skulle använda stål och måla detta med exempelvis färg som skulle 

ha en kemikalisk sammansättning så skulle detta skapa problem vid 

återvinningen. Det finns ingen process idag som kan skilja på olika 

material i samma del. 

 

“Manufacturing wastes may be dumped into nearby bodies of water 

or incinerated, either of which distributes toxin.” (Braungart & 

McDonough 2009, s 99) 

 

Vi producerar mer och mer material som är gjorda av plast. Ett 

material som blir framtaget genom kemiska processer och tillsatser 

av olika slag. Det är ofta icke nedbrytbart och det gör att materialet 

samlas på hög och avger gifter. 

Ett exempel på ett tragiskt fotavtryck på hur människan hanterar 

plast och många människors förmåga att inte tänka på 

konsekvenserna tillvekning och förbrukning av plast får är ”plastic 

Sea”. Plastic Sea är ett område mitt i Atlanten på en yta av två 

gånger USA:s storlek som är täckt av plast i alla dess former. Vi 

dumpar plaster i havet och tror att de försvinner, när det enda vi 

gör är att förflytta det till en annan plats och får det att växa. 

 

Detta är ytterligare en anledning till att jag inte vill använda mig av 

material som plast. 

 

6.2.3 Profilarbete 

För att snabbt kunna arbeta fram en profil som jag anser passar på 

artefakten fotade jag min 1:2 skalmodell, lade in den i photoshop 

och skrev ut ark av papper där den befintliga skalmodellen ligger 

med neddragen opacitet i bakgrunden. Jag skissade sedan på bilden 

för att lägga till en profil. Jag gick helt enkelt efter vad som såg ut 

att vara i proportion till den redan befintliga modellens höjd, sittdjup 

och bredd.  

Under mitt profilarbete behövde jag också reflektera över hur 

profilen kunde göras med tanke på det material jag valt att 

använda, nämligen betong till underdel och tapetserad dyna till 

sitsen. 

 
 

 

 



49 

Bild6. Profilarbete 

 

 

 

 

Profil 5 och 6 är de som är intressanta att gå vidare med. Här har 

jag lyckats att få en massiv volym att se lätt ut. Det tunga intryck 

som jag innan haft problem med gick bort när jag väl började arbeta 

med profilen. Dock var det också en risk för att den skulle se ostabil 

ut om den gjordes för smal i botten. För att kunna göra den smalare 

i botten och då skapa ett lättare uttryck och underlätta för fötterna 

när man sätter sig ner och fortfarande få den att se pålitlig och 

stabil ut. Med en sockel fick artefakten ett utseende av att se 

stabilare ut utan att bli för tung. Med sockeln behöll den fortfarande 

lättheten men fick en stadigare grund.  

 

6.3 Slutmodell 

Till min slutmodell har jag bestämt mig för att arbeta med 

materialen betong och träskiva till sits gjord i tapetserarteknik med 

skin.  

Tapetsering är något som jag kan och även är utbildad inom.  

För mig är betong ett helt nytt material. Jag har aldrig arbetat i 

materialet och det kommer att bli en utmaning. Betong är det 

material som bäst lämpar sig för min artefakt. 

6.3.1 Gjutning 

Jag har aldrig gjutit tidigare och insåg att jag måste skaffa min 

kunskap inom området innan jag började gjuta. De viktigaste 

punkterna att tänka på när man gjuter nämner jag nedan för att 

göra läsare n införstådd med det arbete och den process som 

gjutning innebär. 
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 pastan är en blandning av cement, vatten och luft. 

 den färska betongens konsistens är att ju mindre vatten, 

desto starkare betong. 

 Vid formgjutning i små eller smala formar är det dock viktigt 

att betongen "flyter ut" så pass att det inte kan bildas 

luftfickor vid formens kanter. 

 När du ska gjuta betong i form är det viktigt att formen 

tillverkas med korrekta mått, att du tagit hänsyn till 

eventuella lutningar och att formen är tät och stabil. 

 När betongen är väl packad och yta eller form helt fylld, ska 

du som regel släta till ytan. Använd ett  

så kallat rivbräde och, om du vill ha en mycket slät yta, ett 

bräde av stål. 

 Sprickor - För att förhindra detta bör du se till att betongen 

hålls fuktig några dagar under efterhärdningen. Det kan 

göras på tre sätt: duscha ytan med jämna mellanrum, täck 

ytan med plastfolie, fuktiga säckar eller dylikt 

 Vid de flesta större gjutningsarbeten används armeringsjärn 

för att stärka betongkonstruktionen ytterligare. 

(Din byggare.se 2010 ) 
 

Bild 7 formarbete inför gjutning 

 

 

 

 

 

Formen att gjuta i gjorde jag i frigolit. Frigolit är ett material som 

Går att böja något och arbeta snabbt med och det är helt enkelt 

medgörligt. Jag spenderade två dagar på att bara få ihop formen 

och under formen lade jag en bottenmall av kurvorna i skala 1:2. 

Jag kunde då följa kurvorna när jag byggde formen.  

Formen hölls ihop med hjälp av spännband. Efter att vi satt ihop 

formen spenderade jag två hela dagar på att slipa formen för att få 

den så jämn som möjligt. Detta visade sig vara av yttersta vikt. Jag 

fick tipset att en sak kunnig person som sa ”desto slätare och mer 

arbetad form du gör desto mindre efterarbete får du när formen väl 

är gjuten”. På grund av dessa visa ord slipade och spacklade jag 

formen till den var så jämn som möjligt. 
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Bild 8 gjutning 

 

 

 

 

När formen var färdig gör gjutning. Så visade det sig att jag först 

hade tagit för torr betong för den ville inte flyta ut och fylla alla 

tomrum i formen. Jag fick gå tillbaka och hälla i mer vatten i 

burspannen för att få en lösare blandning. När betongen lagts i 

formen gällde det att badda betongen med handen för att få ut alla 

luftbubblor. Armeringen lades i varje lager betong för att undvika 

sprickor och en krackelerad slut produkt.  

När formen var fylld fick den stå och härda under två dygn. 

 

 
Bild 9 lösgörande av form efter gjutningen har stelnat 

 

 

 

 

 

Under härdning är det viktigt att hålla betongen fuktig för att 

undvika att den torkar för snabbt och därigenom spricker. Detta 

gjorde jag genom att vattna betongen regelbundet och låta den 

härda/torka under byggplast. 

För att på lättaste sätt få ut produkten ur formen och för att undvika 

att den skulle spricka på grund av att den eventuellt inte torkat 

tillräckligt, sågades formen upp och vändes upp för att få toppen 

uppåt då gjutningen gjordes på motsatt håll. Vi lyckades få ut den 

hel men insåg också att vi var tvungna att låta den härda en vecka 

innan bearbetning som slipning och putsning. 
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De hål man kan se i modellen på den högra bilden är till för att 

kunna sätta fast dynan ovanpå betongdelen. Syftet är att dynan ska 

kunna gå att ta loss och byta men det ska inte vara synligt för 

användaren att den går att ta loss. Att den går att ta loss och byta 

ut ska bara den som köpt artefakten och placerar den på sin plats 

veta om. 

 

6.3.2 Tapetsering 

Jag åkte upp till Nässjö där jag tidigare utbildat mig till tapetserare. 

En kollega lånade ut sin tapetserarverkstad till mig. Jag hade turen 

att bli sponsrad med material av en lokal global återförsäljare. 

 

Material till sittdyna: 

Plywoodskiva 

Seamingarn – fastredningsgarn 5 trådigt. 

Kroll – splintad växtfiber (krullad) 

Domistik – Bomullsväv 

Tagel – behandlad hästsvans (krullad) 

Beklädnad – Skin, hel narvad kohud, svart 

Skjäder – rund kant som följer dynan i grönt tyg.  

Underspänningstyg – brun/grå filt av bomull 

 

 
Bild 10-13 tapetsering av dyna 

 

 

 

 

Jag sågar till plywoodskivan i den form som sittdynan ska vara. 

Fäster sedan kroll på skivan med hjälp av fastredningsgarn. Sedan 

spänner jag domistik runt och fäster på baksidan med klammer. 
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Jag syr dit nytt fastredningsgarn för att sedan stoppa dynan med 

tagel. 

 

 

 

 

Skinnet är det som kommer på sist i processen innan skjädern. Skin 

är alltid styvt att arbeta med och kräver stort tålamod. Ett klipp fel 

och man får börja om. Jag klipper sedan rent runt om innan jag 

sätter dit en skjäder i limegrönt. 

 

 

 

Efter att betongen har fått härda i en vecka börjar jag att bearbeta 

betongen för att få en jämnare yta och för att göra modellen så 

precis som möjligt. 

På den högra bilden fäster jag de tappar som man sätter fast 

sittdynan med i betongen.  
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5. Resultat 

5.1 Loqui 

Mitt examensarbete resulterade i artefakten “Loqui”. En artefakt där formen 

ska skapa förutsättning för interaktion mellan människor i den offentliga 

miljön. Logui är det latinska ordet för tala till, tala om. 

Loqui valde jag att göra i skala ett till två för presentationen av examensarbete. 

 

Bild 14. Loqui, slutresultat 

 

 

 

5.2 Återkoppling till frågeställning 

Hur kan man utveckla en möbel som skapar förutsättning för social 

interaktion i den offentliga miljön mellan människor? 

 

Jag kan inte säga att jag har skapat en möbel som skapar social 

interaktion i den offentliga miljön mellan människor. Men jag tycker att 

jag genom min form har skapat förutsättning mellan social interaktion 

mellan människor.  

Jag har utforskat min frågeställning med hjälp av min designprocess och 

metoder som bland andra observationer, användarstudier och intervju.  

5.3 Återkoppling till ITK  

Identity Tool Kit gav mig en grund att stå på den var till hjälp för mitt fortsatta 

arbete. ITK hjälpte mig att visualisera mina mål och vart jag ville ta mitt 

projekt. Jag har genom mitt arbete haft min ITK framför mig genom hela 

processen. 
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5.4 Återkoppling till Kontext och material 

Kontexten är flygplats. Materialen är betong för att det är ett material som 

klarar de krav som ställs på en flygplats. Modellens övre del är av tapetserad 

dyna. Dynan är gjord av naturmaterial på grund av att jag ville göra en så liten 

påverkan på miljön som möjligt. Dynan går att ta loss för att kunna byta mot 

en ny. 

5.5 Reflektion 

Min designprocess har varit komplex och det har visat sig att min 

frågeställning är mer komplex än jag kunde ana. Jag kan i denna uppsats 

presentera en komplicerad designprocess. Vilket resulterade i ett resultat som 

jag anser skulle behöva vidare utveckling. 

6. Sammanfattande diskussion, slutsats 

Loqui är det resultat som jag arbetat fram genom en lång och krävande 

process. Jag har genomfört arbetet med förhoppning att vara så grundlig i min 

process som möjligt. Min förhoppning var att utveckla min egen roll som 

designer. I vissa delar känner jag att jag har utvecklat min själv som designer 

och i vissa delar inte. 

6.1Lärdomar 

Jag kan peka på flera områden i min process som jag nu i efterhand skulle 

gjort annorlunda.  

Jag inser att jag i vissa delar av min process borde bemött min frågeställning 

på ett annat sätt. Min förståelse för en designprocess komplexitet har ökat 

markant. 

Jag har även tagit med mig lärdom om att jag borde utveckla mina valda 

koncept mer innan jag beslutar mig för att gå vidare med ett koncept 

I examensarbetet har vi begränsad tid för at komma fram till ett resultat. Det 

har man visserligen ute i arbetslivet också men jag känner att jag skulle behövt 

arbeta med Loqui ytterligare för att gå tillbaka i min process och delvis fatta 

andra beslut som leder till andra slutsatser. Det i sin tur leder till ett annat 

resultat. Detta är en viktig lärdom som jag kommer att ta med mig från mitt 

examensarbete. 

6.2Vidare utveckling 

Mitt resultat öppnar många dörrar för vidare utveckling. Exempel på denna 

vidare utveckling ser man nedan.  
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6.2.1Materialval 

Alternativa materialval är en del som jag känner att jag skulle vilja utveckla. 

Att göra min slutmodell i betong visade sig vara ett val som visserligen gjorde 

att Loqui kunde visas i det material som jag valt, men det gjorde också att 

artefakten inte blev lika skarp och inte hade lika rena linjer som jag eftersökte. 

Med tanke på resultatet frågar jag mig om betong kanske inte är det material 

som passar bäst. 

6.2.3 Formarbete 

Vidare utveckling vore att gå bakåt i min process för att komma framåt och 

vidareutveckla de idéer som jag lade mindre fokus på under processens gång. 

Jag har lagt ner mycket tid och arbete på detta projekt. Tid och arbete som jag 

ser har gett resultat. Loqui behöver vidare utvecklas på flera plan. Men mina 

erfarenheter och den kunskap jag har införskaffat kommer att hjälpa mig i mitt 

framtida arbete. Hade jag gjort samma process en gång till så hade den blivit 

väldigt annorlunda med den kunskap jag har idag. 
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Bilaga 1 

Observation Nybro tågstation 18032011 

Kl 06:50 

Fem personer befinner sig i väntsalen. Tre killar i tonåren. Killarna känner 

varandra. De sitter med ryggen mot de två kvinnorna. De tvåkvinnorna sitter 

några meter ifrån varandra, de är tysta. Den lite äldre kvinnan stirrar rakt fram 

och har en ca ett år gammal flicka i famnen. 

Det kommer in två flickor i nedre tonåren. De ser sig omkring och väljer ut den 

rad med stolar som är ledig och som är längst ifrån både kvinnorna och 

killarna i salen. Flickorna sitter med knäna vända mot varandra och ryggen 

snett vänd mot de andra i salen. De pratar om killar och visar bilder 

sinsemellan på sina mobiler. 

Tjej i tonåren kommer in i väntsalen. Hon fastnar med väskan i handtaget 

bredvid de två andra tonårstjejerna. Hon böjer sig snabbt ner och tar loss 

väskan utan att titta på de andra tjejerna. Hon sätter sig sedan längst bort i 

hörnet med ryggen vänd mot alla andra i lokalen. Hon tittar konstant ut 

genom fönstret. 

Hon reser sig efter ca tre min och går ut ur lokalen mot spåren. Hon tittar och 

ler mot barnet när hon går förbi. 

 

Samtidigt som ovanstående tjej kom in så kom det också in en kvinna med två 

tonårskillar. De verkar känna varandra. Killarna har två stora resväskor. Även 

om det finns gott om sittplatser i lokalen så väljer de att stå. De står mot en 

vägg som helt plötsligt dras upp (väggen skiljer den yttre väntsalen från inre 

väntsal och godsmottagning). De byter snabbt plats och det syns tydligt att de 

blivit överrumplade. De går in i den andra lokalen och sätter sig tyst på rad. 

 

Två medelålders kvinnor kommer in i lokalen och går direkt fram till 

biljettautomaten. Hälsar på kvinnan med barnet och går sedan till nästa lokal 

längre bort där de väljer att stå även om många säten är fria. 

En av kvinnorna går förbi en annan sittande kvinna för att läsa på en skylt. 

Hon tar en vid cirkel runt den andra kvinnan för att inte stöta i eller röra 

henne.  

 

En man i medelåldern kommer in. Han går fram och köper genast en biljett 

och går och sätter sig i mitten av en rad med stolar till höger av mig. 

 

En ung kille kommer in, köper biljett ser att varannan plats är upptagen och 

bestämmer sig för att istället ställa sig utanför lokalen. 
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De två yngre tjejerna kommer in igen och sätter sig med ryggarna mot resten 

av de som väntar de sitter på varsin ände av den fyra stolar breda stolsraden. 

 

Kille ca 30år kommer in går en sväng i lokalen och ser sig om efter en plats. 

Det finns gott om platser men bara varannan stol är ledig. Han suckar och 

väljer att stå upp. Han placerar händerna i fickorna. 

 

Det är mycket tonåringar på stationen just nu. De väntar troligtvis på 7:23 

tåget till Kalmar.  

 

Man ca 35år kommer in också han observerar att bara varannan stol är ledig. 

Han tvekar ett ögonblick men blir sedan stående mot väggen. En rad med 

stolar blir ledig och han väljer att då sätta sig ner. Han sitter i ca 3 minuter, 

reser sig och går ut. 

 

Kl 07:23 salen är nästan helt tom. 

 

En större kille sätter sig ner efter att ha stått i ca 10 minuter. Han tar upp en 

bok och börjar läsa. Han biter samtidigt på naglarna. Varje gång någon går 

förbi honom så tittar han upp. 

 

Kl 07:22 Det väller in ungdomar som snabbt stämplar sin biljett och sedan 

springer snabbt ut igen. 

 

Kl 07:27 Helt tomt i lokalen förutom killen med boken. 

 

Man i övre medelåldern kommer in. Han tar genast kontakt med mannen med 

boken. Det märks tydligt att killen med boken blir lite smått irriterad samtidigt 

som han inte vill vara otrevlig. De pratar väder. Mannen med boken frågar vart 

den andra mannen ska resa. Mannen svara ”nej jag ska inte resa brukar bara 

gå hit på morgonen”. Killen med boken tittar sig omkring som om han försöker 

göra sig osynlig för sin påträngande nyfunna bekantskap. 

Det är ett säte mellan dem och mannen med boken flyttar demonstrativt några 

centimeter bort från den andra mannen.  

Den äldre mannen reser sig och går till biljettautomaten. Där står han och 

knappar ett tag. Går sedan ut utan att ha köpt en biljett. 

 

Äldre man stapplar in med en portfölj i höger hand. Han sätter sig i hörnet 

längst in i lokalen och tittar ut genom fönstret. Han plockar upp plånboken ur 

portföljen och lägger sedan ner den igen. Tar höger hand till vänster 

innerficka, tar ut biljetterna och sätter sedan tillbakar dem. Han kliar sig 

därefter pannan. 

Han sitter och trummar oavbrutet med fingrarna en lång stund. 
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Kl 08:00 Man i medelåldern kommer in ställer sin väska med hjul i ett hörn. 

Sedan sätter han sig mittemot väskan på raden med stolar med ryggen mot 

dörren och resten av lokalen. Han tar av sig glasögonen och putsar dem. Han 

tittar oavbrutet på monitorn med tidtabeller. Tar upp en näsduk och snyter sig 

försiktigt.  

 

Tjej ca18 år kommer in stämplar biljett. Sätter sig på motsatt sida till mannen 

med hjulväskan. Hon tar hela tiden fingrarna genom håret och tar även upp 

sin mobil.  

 

Yngre kille kommer sätter sig avsides, tar fram sina lurar och sätter dem i 

öronen. Han plockar sedan fram mobilen.  

 

Alla tre sitter rakt fram och har benen i kors. 

 

Två killar ca16 år gamla sätter sig jämte en tjej, tjejen tar genast sin handväska 

och placerar den i knät. Hon placerar båda armarna runt väskan. Hon tittar 

demonstrativt hela tiden åt andra hållet. Hon flyttade sig också några 

centimeter åt sidan. Killen bryr sig inte alls. 

När killarna går vänder tjejen på huvudet och tittar efter dem. 

 

Alla i lokalen sitter tyst och stirrar ut genom fönstret.   

När det kommer in någon ny person i lokalen så är det bara killarna i lokalen 

som tittar på personerna. Det gör inte kvinnorna. 

 

Man i medelåldern kommer in och sätter sig. Han sätter sig med benen brett 

isär. Han är välklädd i en längre rock. Han studerar intensivt ett brev som han 

håller i handen. Varje gång någon går förbi honom så lutar han sig lite lätt 

bakåt.  

 

 Ingen pratar och mellan varje person är det så mycket avstånd som möjligt. 

Flera stycken har sina mobiltelefoner synkiga och knappar febrilt. Speciellt de 

yngre. 

 

Avstånd är viktigt! 

 

Kvinna i medelåldern sitter med sin handväska tätt mellan fötterna på golvet. 

Hon sitter lätt framåtlutad, knäppta händer och tittar rakt fram. Hon tittar på 

personerna som kommer in.  

 

Gemensamt för de flesta är att skulle man råka möta någon annans blick så 

tittar man snabbt bort. Detta oavsett ålder eller kön.  

 

Observation avslutad kl. 08:30 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

Användarstudier Nybro bibliotek 07042011         

Varför? Var? Hur? 

1. Hur känns det att sitta där? 

2. Vad känner du att du skulle vilja ändra på? 

3. Var skulle du vilja sitta om du fick välja själv? 

4. Hur vill du sitta på möbeln? 

5. Känns möbeln välkomnande, och varför? 

6. Hur känns det att inte ha något ryggstöd? 

7. Sitter de andra personerna för nära? och varför? 

8. Skulle du vilja ha rundeln mer öppen? 

9. Vad är positivt? 

10. Känns det trångt? 

11. Känner du dig trygg? 

12. Vad får du för känslor när du sitter där? 

13.  Känner du gemenskap? 

14.  Skulle du kunna sitta där länge eller inte? 

15.  Känner du att det skulle vara lätt att få kontakt med 

andra människor? 

16.  Hur känns det att inte ha något ryggstöd? 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Observation på Kalmar flygplats 21042011 

14:05 

Man ca 50 år sitter ner med armarna i kors. Han har solglasögon på sig. På 

stolen bredvid har han hängt upp jackan och väskan står nedanför stolen 

bredvid med jackan tätt intill hans ben. Hans sällskap kommer och ger honom 

taggen till väskan. Det är en kvinna i ungefär samma ålder. Mannen tar emot 

taggen och böjer sig framåt och sätter på dem på väskan sedan lutar han sig 

tyst tillbaka igen. 

En familj sitter runt ett bord och samtalar. Packningen står placerad bredvid 

varje persons stol. De väntar i lugn och ro, deras kroppsspråk är avslappnat. 

Det verkar inte som om de ska med flyget som har incheckning för tillfället. 

Kön för incheckning har växt. Det är en lång kö tvärs över hela lokalen. 

 

En annan familj sitter också i ring och pratar. De verkar prata om resan och 

vad de ska göra. Familjen består av två föräldrar och två tonåringar, en kille 

och en tjej.  

 

Ett äldre par sitter en bit bort på en rad med stolar. Kvinnan skalar en apelsin 

och använder väskan framför sig som bord. Paret sitter lätt vända mot 

varandra.  

 

En i varje familj går och tar ut taggen till väskorna medans de andra sitter kvar 

och väntar. Oftast är det kvinnan (mamman) i familjen som hämtar taggen.  

 

Många av dem som väntar ställer upp väskan på stolen bredvid. Vissa gör det 

väldigt demonstrativt för att visa att de inte vill att någon ska sätta sig där. 

 

En barnfamilj med barnvagn kommer in. 

 

Äldre man ca 70 år ställer en ganska stor väska på stolen framför sig för att 

stoppa ner papper i ytterfacket. 

 

Mamma och pappa står i incheckningskön medans barnen sitter och väntar på 

raden med stolar bredvid kön. 

 

Far och dotter sätter sig på raden med stolar. De sätter sig bredvid varandra. 

De har en konversation och till slut vänder sig pappa om mot sin dotter. Han 

vrider sig då på stolen för att få ögonkontakt med sin dotter. Dottern följer 

pappans mönster och även hon vrider sig på stolen mot sin far. 
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En hel del av de resenärer som kommer in i lokalen går och sätter sig på 

restaurangen som är i samma lokal till höger. 

 

14:25 

 

Kvinna ca 50-60 år sitter själv på en stolsrad av fyra platser. Hon fingrar på en 

pappersbit och tittar sig runt omkring hela tiden, hon ler mot alla andra sedan 

fingrar hon på pappersbiten igen. 

 

Det äldre paret lite längre bort som satt tysta innan pratar nu med varandra. 

De har vänt stolarna de sitter i mot varandra. 

 

Kille ca 25 år sitter med sin laptop. Han bryr sig inte om någon annan i 

lokalen. Hela hans fokus ligger på det han gör i datorn(Jag sitter snett bakom). 

Han arbetar med en presentation. 

 

Par ca 30 år sätter sig ner och riktar direkt stolarna mot varandra och börjar 

prata.  

 

Kvinna mad rullator och hennes väninna tittar sig runt och bestämmer sig för 

att gå till restaurangen. Det märks att de är hemmastadda på flygplatsen. Den 

ena av kvinnorna har sitt barnbarn med sig. De pratar med expediten som om 

de kände henne. 

 

Äldre kvinna kommer in och går bort mot det äldre paret. Av det äldre paret är 

det bara kvinnan som sitter där just då. Den främmande kvinnan frågar ifall 

stolen bredvid dem är ledig. Det är den.  

Kvinnan sätter sig ner mitt emot den andra kvinnan. Hon tar genast upp en 

bok och börjar läsa. Hon bryr sig inte alls om vad som händer bredvid henne. 

 

Ett gäng i ca 18-25 årsåldern reser sig samtidigt och hjälps åt att plocka ihop 

sina saker flaskor, väskor, solglasögon och tröjor.  

 

Mannen i det äldre paret har gått en runda och kommer tillbaka. Han väljer då 

att sätta sig på en annan stol än den han satt på innan. En stol som är vänd 

bort ifrån den främmande kvinnan. Stolen är dock vänd mot den kvinna han är 

i sällskap med. 

 

14:45 

 

Kvinnan med rullatorn och hennes väninna med barnbarnet sitter vid ett bord 

på restaurangen. Mitt påstående att kvinnorna var hemmastadda på 
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flygplatsen bekräftas när jag hör dem prata om sommarbostäder och hur dyrt 

det börjar bli på Kreta.  

 

En pappa sitter på stolsraden mellan sina två söner. Han håller armarna om 

båda två. Han vänder huvudet fram och tillbaka varje gång han säger något till 

än den ena än den andra sonen. 

 

Kvinna ca 60 år sitter lugnt på stolsraden, hon småskrattar åt alla som stressar 

förbi i incheckningskön. Hon sitter avslappnat med ena armen över stolen till 

höger om henne. 

 

På flygplatsen befinner sig många personer i övre medelåldern och 

barnfamiljer. 

 

Den lugna kvinnan på ca 60 år fortsätter att lugnt observera alla andra i 

lokalen. Hon tar fram ett papper och håller kvar det i handen. När kön till 

incheckningen försvunnit, ställer hon sig upp, tar sitt knapphändiga baggage 

och går till incheckningen. Hon har biljetten framme och passet redan öppet 

på rätt sida (destination Chania, Kreta).  

Två äldre par träffas i restaurangen och de flyttar ihop och sätter sig vid 

samma bort.  Alla fyra är chokladbruna.  

 

Yngre kvinna ca 20-25 år sitter på stolsraden med hörlurarna i öron. Hon 

knappar även oupphörligt på sin mobil. Bryr sig inte om de som sitter bredvid, 

någon stol längre bort. 

 

Par ca 40 år sitter på stolsraden vända mot varandra. De har medhavd 

matsäck och de har ett barn på ca 7 år mellan varandra. Mannen tittar igenom 

papperna och kvinnan håller fram smörgåsen till honom och han tar ett bett. 

De båda delar på en smörgås medan barnet har en egen. De båda vuxna delar 

också vattenflaska. Barnet har båda föräldrarnas fulla uppmärksamhet. 

Föräldrarna sitter vända mot barnet. De skrattar. All har var sin ryggsäck. 

 

Observation avslutad 15:15 

 

 


