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Abstrakt 

Att aktivera barn när de är som mest rastlösa är aldrig enkelt, speciellt när 

de utsätts för oförutsägbar väntan under en vistelse på en flygplats. Jag 

besitter ingen lösning på hur man aktiverar barn, men jag tillhandahåller, 

med hjälp av min möbel, ett alternativ till aktivering. 

Med fokusering på hållbarhet, vardagens estetik och barn i rörelse så har 

jag under våren 2011 tagit fram en möbel som har för avsikt att aktivera 

barn under den tid de befinner sig på flygplatsen. Tack vare placeringen 

intill ett fönster kan möbeln även hjälpa till att förstärka barnens 

upplevelse. 

Detta är en redogörelse på hur jag har gått till väga för att ta fram koncept, 

form och funktion av denna möbel. 

 

Barnmöbeln Airplay 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Table of Contents 

Nyckelord ........................................................................................................................ 4 

Inledning ......................................................................................................................... 4 

Förhållningssätt .............................................................................................................. 5 

Kontext ........................................................................................................................ 5 

Bakgrund ..................................................................................................................... 7 

Riktlinjer ..................................................................................................................... 7 

Kärnord ....................................................................................................................... 7 

Hållbarhet ................................................................................................................... 8 

Vardagsestetik ............................................................................................................. 9 

Tillvägagångssätt ........................................................................................................... 11 

Designprocess ............................................................................................................ 11 

Användarstudier ........................................................................................................ 13 

Fälststudier ................................................................................................................ 14 

Arbetsprocess ................................................................................................................. 14 

Kundbehov ................................................................................................................. 14 

Problemformulering .................................................................................................. 15 

Kommunikation ......................................................................................................... 15 

Utforskning ................................................................................................................16 

Möbeldesign ...........................................................................................................16 

Inspiration .............................................................................................................. 17 

Användarkonsultation........................................................................................... 18 

Placering ................................................................................................................ 18 

Skissprocess .............................................................................................................. 20 

Koncept .................................................................................................................. 24 

Funktion ................................................................................................................ 25 

Form ...................................................................................................................... 25 

Material ................................................................................................................. 25 

Visualiserad lösning .................................................................................................. 26 

3d skisser ............................................................................................................... 26 

Prototyp ................................................................................................................. 28 

             Konstruktion…………………………………………………………………………………………27 

Regler och säkerhet .................................................................................................... 31 



3 
 

Barn ............................................................................................................................... 32 

Barns utveckling ........................................................................................................ 32 

Barns relation till färg ............................................................................................... 33 

Barnmöbler och färg ................................................................................................. 35 

Färgtester .................................................................................................................. 36 

Resultat ......................................................................................................................... 38 

Implementering ........................................................................................................ 38 

Etablering .................................................................................................................. 38 

Slutsats .......................................................................................................................... 39 

Problem ..................................................................................................................... 40 

Utvärdering ................................................................................................................... 40 

Källor ............................................................................................................................. 42 

 

Bilaga 1: Färgtester 

Bilaga2: Vad finns i himlen/luften? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Nyckelord 

Hållbarhet, vardagens estetik, barn i rörelse, flygplats 

Inledning 

Barn har mycket fantasi och energi, men är också de individer som oftast 

har kortast tålamod (Growingpeople, 2010). Att sitta helt sysslolösa på en 

flygplats är inget som speciellt många barn klarar av utan att bli rastlösa. 

Jag vill hjälpa barn att hitta på något att göra, underhålla sig själva, om 

tristessen och/eller oanad väntan slår till.  

Jag vill tacka modellsnickare Kjell Arvidsson för hjälpen med att ta fram 

en prototyp av min möbel. Han har visat ett stort intresse för just mitt 

projekt och har hjälpt mig att få en ökad förståelse för materialet trä och 

på hur man arbetar fram en prototyp ifrån en idé. 

Kjell Arvidsson, modellsnickare. 
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Förhållningssätt 

Kontext 

Den kontext som detta projekt har att förhålla sig till är antingen en 

flygplats eller en tågstation. Dessa är båda offentliga miljöer som 

inkluderar mycket människor, som alla är på resande fot. Mitt projekt 

kommer att vara anpassat till bruk inom flygplatsen och dess miljö. 

Så vad är då en flygplats? Om man slår upp detta på Wikipedia så får man 

svaret att en flygplats helt enkelt är den plats där flygplan startar och 

landar och att vi i Sverige har cirka 200 stycken. Även de som aldrig själva 

varit på en flygplats kan ha sett hur en sådan fungerar och ser ut genom 

olika böcker och filmer som exempelvis Airport och The terminal. Jag tror 

att de allra flesta har någon sorts relation till just ordet ”flygplats”. Själv 

associerar jag ordet med en plats med hög genomströmning av människor 

och en miljö som jag uppfattar som ganska steril, stel och trist. 

Efter det första besöket på Kalmar flygplats, som är den flygplats som är 

närmast lokaliserad till Nybro, kunde jag dela upp flygplatser i tre olika 

områden, som jag förutsätter att alla flygplatser använder sig av. Område 

nummer ett är välkomsthallen dit alla passagerare, oavsett flygvana, 

kommer in först och ska på något vis checka in sig själva och sitt bagage. 

Just Kalmar flygplats hade två lösningar till detta. Antingen checkar man 

in sig själv via en terminal med hjälp av bokningsnumret, och eventuellt 

pass, eller så ställde man sig i den klassiska kön och blev sedan incheckad 

av personalen. Om man använde det första alternativet så behövde man 

ändå ställa sig i en kö, ej samma som de icke-incheckade men likväl en kö, 

för att lämna in sitt bagage. I välkomsthallen var det inte bara 

incheckningsinformationen som var digital utan nästan all information 

från flygplatsen, och flygbolagen, som skulle nå ut till resenärerna var 

digitalt. 

Det andra rummet är vänthallen som ligger i anslutning till gaterna. För 

att ta sig in hit ska man gå igenom säkerhetskontrollen och ingen utan 

boardingpass får följa med in hit, i alla fall inte på Kalmar flygplats. Det är 

i vänthallen som det borde finnas aktiviteter att göra om man skulle råka 

ut för förseningar och oplanerad väntan. Återigen påpekar jag att denna 

observation är gjord på Kalmar flygplats så det kan fungera annorlunda på 

andra flygplatser, men jag har även besökt Arlanda flygplats, i Stockholm, 

och de har samma lösning på problemet: shopping. Alternativen till vad 

man spenderar pengarna på är självklart större på Arlanda, som är en stor 

flygplats, än på Kalmar flygplats, men även på denna relativt lilla flygplats 

erbjuder man resenärerna att spendera pengar som aktivitet om tristess 

och väntan slår in. Om barnen drabbas av det samma så är det här i 

vänthallen som man finner den så kallade ”barnhörnan”. På Kalmar 
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flygplats representeras denna av ett miniatyrbord där de kan leka med 

lego. I övrigt erbjuds även barnen att spendera pengar som aktivitet. 

”Barnhörnan” på Kalmar flygplats, placerad precis framför boardingpass-kontrollen. 

Det område som kommer sist träffar man bara på när man landat, 

nämligen ankomsthallen. Det är i detta område som man står och trängs 

vid bagageutlämningen. De flesta försöker komma så nära rullbanden som 

möjligt för att snabbast möjligt få tag på sitt eget bagage för att sen kunna 

lämna flygplatsen, eller resa vidare. I detta tumult händer det att folk 

faktiskt tar fel väska. Om de upptäcker det lägger de tillbaka väskan på 

bandet, annars börjar de gå mot utgången. Jag har själv varit med om att 

en okänd dam trott att hon tagit sin väska, medan det i själva verket var 

min. Jag kunde se att väskan tillhörde mig på håll då jag bundit ett gyllene 

presentsnöre runt handtaget innan jag checkade in. Damen, i tron om att 

hon hade sin egen väska, började gå mot utgången, men när jag hann 

ikapp henne kunde vi båda läsa mitt namn på bagage-lappen Hon bad om 

ursäkt och fick bege sig in till trängseln vid bagageutlämningen igen och 

jag kunde lugnt lämna flygplatsen. 

Efter att jag hade urskiljt och analyserat de olika områdena, märkte jag att 

utrymme för förbättring fanns på dem alla tre. Det som slog mig som mest 

intressant var dock vad som händer när flödet av resenärer stoppas upp, 

när folk bara sitter och väntar på att få gå flygplanet och komma iväg. 

Utifrån denna iakttagelse kom även beslutet om att fokusera på resande 

barn och vad de gjorde, och inte gjorde, under stunder fyllda med väntan. 
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Bakgrund 

En miljö som är stimulerande och aktiverande för barn, främjar både 

barnen och de vuxna som de reser tillsammans med. Anledningen är helt 

enkelt sysselsättning när tristess och lång väntetid slår in. Detta håller 

även humöret uppe hos så väl barnen som de vuxna, speciellt om miljön 

upplevs gemensamt. 

Detta vill jag uppnå genom att arbeta med möbler, och placeringen av 

dessa, för att på så vis skapa goda förutsättningar till en aktiverande och 

stimulerande, offentlig, miljö för barn. Den offentliga miljön bör vara en 

plats med utsikt eller något visuellt som fångar barnens uppmärksamhet. 

Stora fönster är ett bra exempel på detta. Jag kommer i detta projekt 

fokusera på den givna kontexten och mer specifikt betyder det att jag 

kommer att arbeta med miljön som befinner sig på flygplatser. Skillnaden i 

miljön, som jag vill åstadkomma, bör skapas med små medel eftersom jag 

vill att det var lätt att senare applicera min produkt till så många 

flygplatser som möjligt och då främst till de som är lite mindre och därmed 

inte inkluderar lika mycket aktiveter att göra under tiden man väntar på 

att få flyga. 

Riktlinjer 

Placeringen av detta bör vara vid ett fönster på flygplatsen, för att det är 

dit som barnen redan har en naturlig dragningskraft då de vill se så mycket 

flygplan som möjligt. 

Primär målgrupp är barn på dagis och förskolan i åldern 3-6 år. 

Sekundär målgrupp är barn i andra åldrar och föräldrar (vuxna med 

ansvar). 

Kärnord 

Jag tycker att de flesta offentliga miljöerna känns sterila och lite bleka i 

färgerna och då speciellt flygplatser. Man har tänkt mer på 

funktionaliteten än på själva upplevelsen av rummet. Jag är också 

medveten om att det kan finnas regler och restriktioner på vilka färger 

man får ha på väggar och liknande, t.ex. målar man inte en skolsal röd då 

detta kan uppfattas som en stressande färg, men även små färgklickar kan 

lyfta ett större område, beroende på vad ytan är avsedd att användas till 

En flygplats är något som jag, och många i min närhet, associerar med 

orden stelt, sterilt, folkvimmel och väntan. Alla dessa ord känns gråa och 

urtvättade. Därför vill jag, via min produkt, få in tre ord som idag inte 

främst förknippas med offentliga platser, nämligen; fantasi, livfullt och 

färg. Jag tycker att dessa tre inte representeras i tillräcklig stor 

utsträckning i våra offentliga miljöer och jag tror framförallt att detta är 

något som barn kommer att svara positivt på. 
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Hållbarhet 

I dag lever vi ett slit-och-släng-samhälle som varken gynnar vår ekonomi 

eller vår natur. Nya möbler blir utdömda och kasserade redan efter något 

år, inte för att de gått sönder utan för att de nu inte följer den trend som 

råder.  

Vi behöver börja tänka mer på miljön och på hur vi behandlar den. Vi 

kanske inte alltid behöver skapa de mest miljövänliga möblerna, men om 

de ska slängas nästan med en gång efter inköp behöver de vara gjorda av 

material som är lätta att återvinna eller som kan gå direkt tillbaka till 

naturen. 

Ett sätt att underlätta för naturen är att köpa så kallade eco-möbler 

(Billiga—möbler, 2011). Eco-möbler bygger på att man tänker hela 

kretsloppet runt, från tillverkandet av materialet till vart möbelns delar tar 

vägen vid kassering. Nyckelorden här är hållbarhet, nedbrytbarhet och 

äkthet. Eco-möbler konstrueras av material som återfinns i naturen som 

t.ex. trä, ull, tagel och miljövänligt galvaniserat skinn. Det som alltid står i 

fokus i dessa möbler är trä av olika slag då detta är det vanligaste 

förnyelsebara råmaterialet, som vi dessutom inte behöver frakta runt 

jordklotet utan finns i vår direkta närhet. Möbeln skall vara hållbar på ett 

sådant vis att den kan hålla i någon generation och sedan återgå till 

naturens eviga kretslopp. Därför är oftast ekologiska möbler formgivna på 

ett klassiskt och neutralt vis så att de inte går ur tiden innan de går sönder. 

Främst handlar detta med hållbarhet om att vi ska kunna konsumera efter 

behag idag utan att påverka miljön för framtida generationer som har lika 

stor rätt till en frisk jord som vi. 

Exempel på Eco-möbler som här är tillverkade av kartong. 
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Fler och fler företag börjar lägga vikt i att framställa och producera möbler 

och inredning som inte påverkar klimatet negativt. Jag kollade igenom en 

lista på företag (Klimatsmart, 2011), och deras produkter, för att hitta 

inspiration till denna miljövänliga design som jag nu skulle utföra. 

Ekologisk design utgår inte bara ifrån att ta nytt material ifrån naturen, 

som sen kan återföras dit, utan även att ta redan befintliga saker och 

material och återanvända dem för att hela tiden hålla materialen i bruk 

istället för att kasta dem och låta dem ligga och förgås i onödan när de 

kunde använts igen. 

Stolen Annie vars stomme är en återanvänd kundvagn. 

Utifrån detta valde jag att arbeta med material som kan återvinnas och så 

småningom återlämnas till naturen, där det en gång kom ifrån. D.v.s. att 

kärnan i min möbel ska vara trä och om något annat material används så 

ska även det väljas utifrån hållbarhetssynpunkt. 

Vardagsestetik 

En vardag ser olika ut för varje individ. Vissa har jobb och andra är 

hemma, men det vi kallar vardag består ändå mest av rutiner. Rutiner som 

bryts när vardag slår över till helgdag. Vardagsestetik är alltså sådant som 

vi anser vara tilltalande på något vis och som ryms inom vardagens 

rutiner. Vad sedan detta är för något, är precis som vardagen, individuell. 

Ingen mer än vi själva kan säga om något vi ser är ”vackert” eller ”fult”. 

Vad som ingår i ett barns vardag tror jag är mycket upp till de vuxna. Men 

ett barn upplever saker på annorlunda vis än vi. När vi under en 

föreläsning fick titta på olika bilder av konst upplevde vi dem främst med 

två sinnen: synen och hörseln. Vi ser konst och vi hör musik och det ena 

påverkar det andra. Om man tittar på samma tavla men byter ut musiken 

som spelas i bakgrunden, kommer tavlan att upplevas olika beroende på 

vilken musik som spelas till. Om man då gör tvärtom, d.v.s. att man har en 
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låt igång, men ändrar vilken tavla man tittar på så kommer musiken att 

upplevas olika, trots att det är samma låt som spelas till båda tavlorna. 

Ett barn nöjer sig inte där. Har de möjlighet vill de gärna prova att uppleva 

estetiken med även smaken, lukten och känseln. Hur smakar en tavla? Hur 

luktar en tavla? Hur känns en tavla? 

Här har jag tagit fasta på det taktila. Jag tycker själv att man ska få röra vid 

skulpturer, tavlor och annat för att få uppleva dem på riktigt. Därför vill 

jag inte skapa en möbel med uttrycket ”se men inte röra” då detta enligt 

mig är en av de värsta sakerna man kan säga. Jag vill att man ska kunna 

uppleva formen, men hur man upplever den, med vilket sätt eller vilket 

sinne, ska kunna vara upp till var och en. Jag vill att min möbel ska hålla 

för upplevelse med alla sinnena. 

Tavlan ”De fem sinnena” av Hans Makart 
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Tillvägagångssätt 

Designmetoder, reflektioner, fältstudier, itk, modeller, användarstudier, 

observationer m.fl. 

Designprocess 

En designprocess är något som kan se ut lite hur som helst, beroende på 

vem det är som ska arbeta med den och vad som ska vara uppnått när man 

har tagit sig igenom den. När jag själv ställs inför ett designprojekt tar jag 

hjälp av ett företag som heter Pangea Design. Jag kom i kontakt med detta 

företag under min tid som student på Blekinge Tekniska Högskola i 

Ronneby. Jag visste då inte hur man la upp en designprocess och hur man 

skulle göra för att genomföra den och fick då tipset av en lärare att gå in på 

Pangea Designs hemsida för att få tips på hur man kunde göra. Jag gjorde 

detta och har sedan dess använt mig av den processen när jag stått inför 

ett design projekt. Detta var dock fem år sedan och idag informerar inte 

Pangea Design om designprocesser på sin hemsida längre. 

När jag lärde mig denna process använde Pangea Design sig av en 

designprocess som består av åtta steg. Jag har deras steg som grund och 

modifierar dem sedan efter det projekt som jag för tillfället står inför. 

Steg 1: Kundbehov. Något som behöver etableras snabbt och i inledningen 

av processen. Ibland behöver denna bit utvecklas allt efter projektets gång 

eftersom det är viktigt att den som designar och den som är kund måste 

förstå varandra. Varken kund eller designer får känna sig överkörda därför 

är det viktigt att ha en kontinuerlig kontakt genom processen. Om ingen 

reell person finns att agera som kund måste efterforskningar och studier 

göras för att ändå få en insikt i vad det är som den tilltänkta kunden kan 

tänkas behöva och vilja ha. 

Detta är ett steg som måste modifieras för detta projekt, då vi antar att 

flygplatser och tågstationer efterfrågar våran kunskap och hjälp med 

produktutveckling. Alltså är det svårt att etablera det kunbehov som finns. 

Istället kommer fältstudier och research om kontexten ge mig en inblick i 

vad för produkt, som skulle kunna behövas. Pangea Designs process 

fungerar alltså bättre när man designar direkt åt en befintlig kund istället 

för åt en eventuell kund. 

Steg 2: Problemformulering. Under detta steg kartläggs vad som krävs 

och vad som förväntas av alla inblandade och vilka andra behov än 

kundens, som kan finnas. Även till vilken målgrupp som produkten riktar 

sig ska fastställas. 

Här får jag verkligen hjälp av att denna del i processen är så pass 

definierad att jag endast behöver följa direktiven för att kunna spalta upp 

riktlinjer och rama in mitt projekt. 



12 
 

Steg 3: Kommunikation. När en sorts kommunikation är etablerad hos de 

som berörs av processen, är det viktigt att hålla kvar den och berätta vad 

som sker. Detta behöver inte vara genom muntliga möten, men på något 

vis bör status information gå till de som berörs. 

När man gör ett sådant här projekt under en utbildning består 

kommunikationen av handledningar och delredovisningar, då lärare och 

handledare får ta på sig rollen som beställare. Självklart blir det här en helt 

annan situation, och process, om man istället har en reell kund. 

Steg 4: Utforskning. Nu tar man fram olika lösningar och försöker komma 

fram till det förslag som man ska utveckla till den slutgiltiga produkten. 

Detta steg är ett ypperligt tillfälle att involvera kunden och ta till vara på 

dennes tankar och åsikter, men man får inte heller glömma bort sina egna. 

Detta är steget där kompromisserna bör stå i centrum och 

designmetoderna är det som ska hjälpa till att driva processen framåt. 

Här använder jag mig av mina metoder som jag lärt in under utbildningen 

så som itk, backtracking, mindmaps och likande för att sätta hela historien 

varför jag designar den artefakt jag designar och hur liknande artefakter 

sett ut och fungerat tidigare. Alltså ännu ett steg till att rama in projektet 

ytterligare och fokusera det hela mot en viss artefakt. 

Steg 5: Visualiserad lösning. Detta är det steg som många tror är det näst 

sista, vilket även jag trodde tidigare. Här visar man upp en prototyp över 

det man har åstadkommit för de involverade i projektet. Det är nu man har 

chansen att göra de ändringar som behövs innan implementering. 

Detta steg är större än vad man först tror då detta inkluderar hela 

skissprocessen och arbetet med prototypen. Hela utvecklingen av den 

framtida artefakten ligger här inbakat i ett steg. Jag hade personligen lagt 

upp detta i två steg: ett där man skissar fram sina tankar och idéer, ett s.k. 

koncept-steg och sedan ett steg där man arbetat med att visualisera detta 

koncept. 

Steg 6: Implementering. Här kan man enkelt säga: ju större uppdrag 

desto viktigare att planera implementeringen så att den når ut till den eller 

de som kommer att använda sig av produkten. Ska den ut till någons hem, 

skola eller en organisation? Behövs marknadsföring? Produktion av 

skyltar, webbsidor, trycksaker eller annat, som kan vara till hjälp, bör 

planeras om så är fallet. 

Detta steg är svårt att ta hänsyn till när man arbetar mot en utbildning 

istället för mot en kund. Skillnaden blir att jag eventuellt inte kommer att 

nå en implementering då jag faktiskt inte vet om min artefakt kommer att 

vara eftertraktad av den tilltänkta kunden. Man kan alltid fundera och 

reflektera över detta steg, men just i detta projekt kommer 

implementeringen i så fall i efterhand. 
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Steg 7: Etablering. Man kan göra långsiktiga lösningar som man kan göra 

utvecklingar och uppdateringar på. Därför är det viktigt att inte släppa 

kundkontakten bara för att den överenskomna produkten är klar. 

Komplikationerna med detta steg påminner en del om de som uppkommer 

under tidigare steg. Det är svårt att visualisera en etablering när man inte 

riktigt kan redogöra för en implementering. Återigen kan man alltid tänka 

och reflektera över framtida utveckling av artefakten, men för att hålla 

gnistan uppe är det lättare att reflektera runt detta steg efter det att man 

har en tydlig plan för implementeringen. 

Steg 8: Utvärdering. Det är bra att gå igenom den process man nyss 

genomgått, för det finns alltid något som kan göras bättre, något som man 

inte alls behövt göra och saker man kunde gjort för att få processen att 

rulla på lite smidigare. 

Detta är ett steg som jag tror att allt för många glömmer, speciellt om man 

har bråttom med att utveckla nya produkter som hela tiden ska överträffa 

de förra. Om detta steg görs ordentligt så behövs mindre utvärdering och 

research inför en vidareutveckling av produkten. 

För att det efter dessa åtta punkter ska finnas en produkt, designad för 

målgruppen och kontexten, måste punkterna 4 och 5 knytas an till 

punkterna 1 och 2. Detta är ett förenklat försök till att förklara hur jag 

arbetar med design, eftersom jag självklart anpassar dessa punkter till det 

projekt jag arbetar med för stunden. Jag hoppar fram och tillbaka mellan 

punkterna genom hela processen och flera av punkterna kommer till att 

skapa egna underrubriker allt eftersom tiden och processen lider. 

Användarstudier 

För att få fram den mest relevanta produkten till en specifik målgrupp är 

det bra om man involverar personer ifrån denna grupp i själva 

designprocessen. Detta kan göras på lite olika sätt. Man kan göra 

intervjuer eller enkäter för att få svar på de lite mer specifika frågorna man 

uppskattar att det finns i processen, men det är inte alltid att några sådana 

självklara frågor finns. I mitt fall där jag ska designa på en flygplats åt barn 

i 3-6 års ålder är det svårt att hitta några specifika frågor som jag vet att 

barnen kan ge mig ett sådant svar på så att jag kan använda mig av det 

längre fram i min process. Därför fungerar det bättre för mig om jag 

studerar hur barn beter sig på flygplatser och observerar vad de gör om de 

får myror i benen eller utsätts för väntan. Även om jag här inte pratar med 

barnen direkt så använder jag mig ändå av dem för att via studierna sätta 

fler ramar runt projektet och fokusera det hela mer mot min målgrupp.  

Jag kommer att prata med barn också, men då kommer jag inte fråga dem 

om vad de gör på en flygplats eller ett flygplan. Jag kommer då mer 

intressera mig av frågor som kan leda mitt formarbete framåt. Jag 

personligen tror nämligen att barnen kan hjälpa mig mer med 
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utformningen av artefaktens form än vad de kan hjälpa mig med 

funktionen. Den stora anledningen till detta är att jag förväntar mig att de 

besitter mer fantasi än vad jag själv gör och att funktionen är svår att lägga 

på en fantasi-nivå medan man i en större utsträckning kan göra det med 

själva formen. 

Fälststudier 

För att få hjälp med funktionen av min produkt behöver jag göra så kallade 

fältstudier på en eller flera flygplatser. Genom att sitta tyst och observera 

barn och deras interaktion med miljön på platsen så kan jag dra slutsatser 

till vad barn är i behov av på flygplatsen. Vad händer när ett barn blir 

rastlöst? Hur löser de vuxna det? Hur hjälper/stjälper miljön runt 

omkring? Finns det alternativ? 

Det svåra för mig här är att man inte får gå in vid gaterna på Kalmar 

flygplats, om man inte ska flyga. Detta gör att jag bara kan observera vad 

som händer innan personerna går till gaten och jag tror tyvärr att 

rastlösheten och leken sker vid gaten, eftersom det också är där den mesta 

av väntan och förväntan sker. Jag skulle kunna titta på andra flygplatser, 

där man får följa med in till gaten, för att få uppleva vad som händer när 

barnen utsätts för väntan, men tillfälle för detta kommer inte att ges under 

projektets gång. 

Arbetsprocess 

Kundbehov 

I detta projekt arbetar jag inte direkt emot en specifik kund utan betraktar 

flygplatser, i allmänhet, som min tilltänkta kund. Det är alltså ingen som 

har bett mig om hjälp att ta fram en design eller produkt, utan jag designar 

för någon och hoppas, och vill, att detta kommer att bli en produkt som jag 

kan presentera för flygplatserna, efter avslutat examensprojekt, och de 

kommer att vilja ta del av mina idéer och min produkt. 

På flygplatserna i sig rör sig en ström av olika sorts människor under de 

flesta timmarna på dygnet. Bakgrunden på dessa personer varierar, precis 

som åldern. För att rama in mitt projekt något bestämde jag mig för att 

rikta mig till barnen som passerar flygplatsen. Med detta menar jag att jag 

ska rätta mig efter barnens behov på flygplatsen, men att produkten 

dessutom måste passa in i den kontexten och får inte vara ett störande 

moment de övriga resenärerna. Detta var slutsatser som jag kunde dra 

efter ett första besök på närmsta flygplats, vilket i detta fall är Kalmar 

flygplats. Väl där fick vi både en massa matnyttig information om hur en 

flygplats fungerar och sköts, samt en möjlighet att göra några snabba, 

första observationer av de resenärer, som för tillfället, befann sig på plats 

(se Fältstudier). 
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Problemformulering 

Det är oftast yngre barn som har kortast tålamod, blir otåliga och rastlösa 

(Psykologiguiden, 2009). Därför är min primära målgrupp barn i åldern 3-

6 år. Yngre än 3 år vänder jag mig inte till då dessa barn kräver speciell 

hänsyn när det kommer till lekplatser och lekredskap (Scandlek, 2011). Jag 

kommer inte att bygga en hel lekplats, men de har bra standarder och 

regler att utgå ifrån när det kommer till barnens säkerhet (Hags, 2006). 

Det övre taket på 6 år satte jag utefter när man slutar förskolan och går 

upp till grundskolan. Jag har dessutom valt att använda mig av en 

sekundär målgrupp; övriga åldrar på barn och vuxna. Jag vill involvera de 

vuxna mer i aktiveringen av barnen och dessutom är det bra om produkten 

även tilltalar barn i andra åldrar, eftersom alla kan vi bli rastlösa, oavsett 

ålder, och då speciellt när vi utsätts för väntetid. 

Barnen som jag kommer att studera reser tillsammans med föräldrar, eller 

andra ansvariga vuxna, de reser alltså inte själva. 

För att ha någonting att utgå ifrån innan jag börjar min arbetsprocess så 

ställer jag en frågeställning som jag kan arbeta utefter;  

Hur skapar man en stimulerande och aktiverande miljö för barn på 

flygplatser? 

Denna fråga kommer att fungera som navet i mitt projekt och efter 

avslutat projekt så ska jag kunna ge minst ett svar till min frågeställning. 

Kommunikation 

Eftersom jag inte haft en reell kund att kommunicera med har jag använt 

mig utav handledare och lärare för att få kommentarer och feedback på 

mitt arbete. Utan någon sorts kommunikation hade mitt arbete stundom 

stannat av och inte alls drivits framåt. Anledningen är att det är mycket 

enklare för folk utifrån att påpeka saker som man inte tänkt på eller saker 

som man kanske har tänkt för mycket på. Själv har jag haft några punkter i 

projektet där jag känt att jag kört fast, men genom en fast kommunikation 

med andra så har jag kunnat driva projektet framåt. 

Även om jag inte haft en reell kund, så har jag med personer utifrån som 

kanske tänker annorlunda än jag angående mitt projekt. Jag har t.ex. 

anlitat modellsnickaren Kjell Arvidsson, som kan turerna runt själva 

skapandet av en fullskalig prototyp. Vi har haft mycket kommunikation, 

både verbal och skriftlig, om konstruktion och huruvida vi ska ta oss fram 

till nästa steg i tillverkningsprocessen. Jag har även haft, via Kjell 

Arvidsson, kontakt med två olika snickerier, som även de varit mycket 

positiva till mitt projekt, kommit med kommentarer och förslag, och då 

allra främst på konstruktionen. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att trots att jag designar för någon, 

istället för åt någon, så inkluderar det expertis och kontakter utifrån. Jag 



16 
 

tror personligen att det är omöjligt att tänka utifrån alla aspekter och 

vinklar själv då man lätt bli förblindad av att man arbetar så nära och 

intensivt med ett eget projekt. Jag tycker att det alltid lättare att komma 

med konstruktiv kritik till andra än vad det är att ge sig själv samma kritik. 

Utforskning 

Möbeldesign 

Nu visste jag att det skulle bli någon sorts möbel och det var en av de första 

tankarna jag fick när jag fick reda på i vilken kontext vi skulle designa. För 

mig är möbler ett självklart val att arbeta med när man ska få en produkt 

att passa in i en offentlig miljö. Eftersom jag dock inte alls arbetat med 

detta tidigare ställde jag mig frågan: Vad är möbeldesign? Denna fråga 

behövde ett svar för att jag skulle kunna komma igång och känna mig 

bekväm inom det område som jag nu hade valt. 

Kort och konsist är möbeldesign att formge och gestalta möbler och 

inredning (Wikipedia, 2011). Det är ett hantverk som går riktigt långt 

tillbaka i tiden, men man uppmärksammade det som ett genuint yrke på 

1700-talet. Möblerna var då fortfarande handgjorda och man hyrde bara in 

möbelsnickare till att göra de ”fina” möblerna till salongen och resten 

gjorde man fortfarande själv. Alla möbler skulle vara praktiska och 

funktionella i så lång utsträckning som möjligt, om man tillhörde 

bondesamhället. Det var nästan tvärtom inom adeln där estetiken var det 

som betydde mest och funktionen fick komma i andra hand. 

Stol ifrån 1700-talet 
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När 1800-talet hade tagit sin början började även industrin att ta över 

möbelproduktionen. Alla möbler skulle nu massproduceras och alla skulle 

få möjligheten att äga dem. Det var väl egentligen nu som ”dagens” 

möbeldesign startade, eftersom det nu behövdes byggas prototyper först så 

att formgivningen och hållbarheten kundes testas innan möbeln gick ut i 

produktion. 

Rokokostolar ifrån 1800-talet 

Nog för att det är flera hundra år sedan som detta utspelade sig men vissa 

saker står sig än, som t.ex. själva designprocessen av en möbel. Nu, med 

hjälp av historian, var jag mer redo att hugga tag i det projekt jag nu hade 

stolpat upp ramarna för. 

Inspiration 

Min absolut största inspiration är en leksak som heter Bilibo. Detta är en 

plastleksak, ifrån Schweiz, som är formad som ett skal till en valnöt, eller 

sköldpadda, och besitter starka färger, som fångar barnens intresse. Det 

fina med denna leksak är att den inte talar om för barnen vilket syfte den 

har. Den blir helt enkelt vad barnen vill att den ska var, allt från pulka, 

hjälm och tåg till ”snurrstol”. Detta är det som jag vill ta till vara på. 

Möbeln bör inte rakt ut berätta för barnen vilka möjligheter som erbjuds, 

utan inbjuda till att barnen utforskar detta själva. 
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Leksaken Bilibo som är designad i Schweiz. 

Användarkonsultation 

Försökte få ner så många associationer som möjligt till vad som finns i 

himlen/luften och jag frågade även barn om vad de trodde fanns i 

himlen/luften. Barnen jag frågade var barn som var ute och lekte på 

området där jag bor. Jag frågade de barn som självmant kom fram och 

pratade med mig, då det är ett känsligt ämne att som vuxen gå fram till 

främmande barn och ställa frågor om inte föräldrarna är närvarande. I alla 

fall så var planeter, stjärnor, änglar, flygplan moln, väder och diverse 

flygande djur var de svar som jag fick (bilaga 2). Utifrån detta försökte jag 

komma med tankar och idéer. Från att först försökt designa en möbel för 

barn, gick det nu nästan över till att designa en miljö för barnen, som en 

sagohörna eller ett interaktivt klätterträd. Anledningen till att detta skedde 

var att jag ville involvera de vuxna mer i barnens aktivering och 

sysselsättning under tiden som de väntar på flygplatsen. Varför skulle 

barnen ha en alldeles egen möbel? Varför skulle inte de vuxna kunna 

använda sig av möbeln med? Barnen är de som jag designar för (min 

primärgrupp) men inget negativt sker om även de vuxna 

(sekundärgruppen) skulle kunna uppleva möbeln på något vis. 

När man designar något för barn bör man inte glömma att detta något bör 

vara lätt att underhålla och städa, speciellt när detta något placeras på en 

offentlig plats där genomströmningen av människor är hög. Om det är 

svårt att underhålla och städa kan produkten bli ohygienisk och missta sitt 

verkliga uttryck genom att vara smutsig och förfallen, och en sådan 

produkt kommer antagligen inte föräldrarna låta sina barn interagera 

med. 

Placering 

Placeringen av möbeln, på flygplatsen, hade jag först tänkt att skulle vara 

inne vid gaten, eftersom det är där mest väntan sker. Men för att vara 
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säker på det valet åkte jag ut till Kalmar flygplats för att undersöka och 

studera vad som egentligen sker på en flygplats. 

Absoluta prioriteringen i gaten på en flygplats är, enligt personalen, 

antalet sittplatser. Man vill kunna erbjuda alla, som kommer in till gaten, 

möjligheten att sitta ner. Alltså fick min möbel inte ta för stor yta då det 

skulle ta plats ifrån första prioriteringen. Platsen/arean är en så pass stor 

faktor att flygplatsen inte ens skulle överväga alternativet att ta in nya 

produkter om det inte är platseffektivt.  

Observationerna på Kalmar flygplats ledde till att jag ändrade placeringen 

av min möbel. Från att ha trott att alla barn gick till gaten långt innan 

planet lyfte, fick jag reda på att ensamresande barn vistas utanför gaten, 

med sina föräldrar, till dess att det är dags att borda planet. Anledningen 

är att om barnet ska gå in i gaten tidigare måste en förälder följa med in, 

men endast en får lov att göra detta. Genom denna information fick jag en 

ny insikt i hur barn reser. 

Platsen där ensamresande barn sitter och väntar på flyget tillsammans med 
föräldrarna, samma plats som de handikappade samlas innan flyget, allt placerat 
utanför gaten. 

Nog för att jag tidigare valt att först designa för barn som reste 

tillsammans med sina föräldrar, tyckte jag nu att alla barn i alla fall skulle 

få möjligheten att använda sig av möbeln om så önskades. Genom att nu 

ändra den tänkta placeringen av min möbel, kunde jag även erbjuda de 

ensamresande barnen möjligheten att nyttja min möbel. 

Den nya placeringen är invid fönstren, eftersom precis alla flygplatser, som 

jag har besökt eller sett, har stora fönster från golv till tak. Detta är en 

naturlig plats för barnen att samlas då de allra flesta barn har ett intresse i 

att se flygplanen lyfta och landa. 
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Skissprocess 

För att komma igång behövde jag skapa mig den känsla som jag var ute 

efter i min möbel, så att jag hade något att utgå ifrån när jag väl satte 

pennan mot pappret och började skissa. För att få fram denna känsla, och 

sen komma ihåg den, skapade jag en s.k. moodboard där man kombinerar 

bilder som har rätt känsla, färger och målgrupp. Bilderna behöver inte 

vara produkter och jag t.o.m. föredrar om mina känslo-bilder inte är på 

produkter, eftersom jag då lätt fastnar i att efterlikna just den produkten. 

Känslorna jag var ute efter nu var färgglatt, kreativt och lekfullt.  

Min moodboard som låg till grund för skissprocessen 

När jag nu hade känslan, som jag skulle eftersträva, kunde skissprocessen 

komma igång med snabba skisser och idéer. I detta stadium berör jag inte 

huruvida skisserna är genomförbara eller ej utan så här i början gäller det 

att tömma huvudet på de tankar man har och sedan gå vidare och utveckla 

dessa. 
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Jag ville involvera barnen mer i själva resandet och förhöja deras 

upplevelse. Första tankarna var att på något sätt få dem att ta mer eget 

ansvar och packa sin egen väska genom att leka och spela. Men hur mycket 

kan man begära av ett barn på mellan 3-6 år? En 6-åring kan säkert packa 

en hel del av sin egen packning, medans en 3-åring kanske har lite svårt att 

förstå processen med att resa. 

Illustration av interaktiva väskor 

Kanske en möbel med inspiration ifrån resmålet kan aktiver och/eller 

stimulera? Om möbeln erbjuder såväl sitt och liggfunktioner som klätter- 

och lek möjligheter, så tror jag inte det spelar barnen någon större roll 

varifrån inspirationen till utformningen kommer. Den detaljen görs alltså 

inte för barnen, utan för att möbeln ska passa in i miljön och kontexten på 

flygplatsen. Självklart måste möbeln på någon nivå tilltala barnen annars 

kommer de inte att använda sig av den och hela konceptet förlorar sin 

mening. 
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Exempel på möbel med inspiration ifrån resmålet. 

Exempel på interaktiv klättermöbel. 

Arbetade snabbt igenom möjligheten att använda mig av kontraster för att 

skapa ett större intresse i formarbetet/utförandet, men detta var inget som 

tilltalade varken mig eller tillfrågade personer. Feedbacken blev också att 

möbeln nu inte passade i kontexten på en flygplats. Sen tror jag återigen 

inte att det är formen som är det som först tilltalar barnen utan det är 

färgen, materialet och funktionen. Formen finns med i deras tankar med, 

men inte prioriterat om den inte är något extra.  
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Exempel på för mycket kontraster gentemot den befintliga miljön på flygplasten 
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Koncept 

Konceptet går ut på att designa en bänk som ska stå vid fönstren på 

flygplatsen. Denna bänk ska hjälpa barnen att komma upp (få bättre 

utsikt) samtidigt som bänken i sig skulle inbjuda till både lek och vila.  

Första snabba skisserna som gjordes efter att konceptet var bestämt. 

Exempel på det färdiga konceptet. Skissen som sedan låg till grund för resten av 
projektet. 
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Funktion 

Med hjälp av höjden och placeringen av min möbel ska barn kunna se mer 

av flygplatsen, både inuti och utanför. De ska kunna leka vilda lekar, men 

också vila om det är det som de helst vill göra. Möbeln ska alltså tala till 

barnens fantasi och min tanke med funktionen är att möbeln ska kunna 

vara det som barnen anser att den är för stunden och att den ska kunna 

tillgodose både aktiva och inaktiva aktiviteter. 

Form 

Efter att ha tagit reda på vad barn ansåg att fanns i luften försökte jag ta 

fram enkla konturer av dessa ting. Hur såg en sol ut? En stjärna? Ett 

moln? En fjäder? osv. Jag gick även tillbaka till mina tidigare skisser och 

idéer för att se om jag redan, utan att veta om det, använt mig av den 

inspiration jag nu besatt. Jag upptäckte det inte först, men med hjälp av 

kamrater så visade det sig att jag faktiskt använt mig av formen på ett 

moln ett antal gånger utan att veta om det. Nu är ju formen på ett moln 

ingenting som är en absolut form då ett moln hela tiden förändras. Den 

formen jag pratar om är den tecknade versionen av dem som återfinns i 

barnböcker och barnprogram. 

Exempel på ett tecknade moln 

 

Eftersom jag redan hade konceptet klart för mig var det nu bara att 

applicera olika versioner av min form till ändamålet, vilket jag gjorde via 

3d skisser och modeller. 

Material 

Förr i tiden tänkte folk på hållbarhet och miljö, utan att egentligen veta om 

det. Anledningen är att man tog materialet direkt ifrån naturen och inte 

ifrån fabriker. Bänkar gjordes främst för utomhusbruk, i trä eller sten. Trä 

förmultnar efter ett tag och går direkt tillbaka till naturen och sten håller i 

århundraden med erosion som enda fiende. Man gjorde dessutom 
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bänkarna själva eller i närområdet och undgick än en gång att behöva 

använda sig av massproducerade möbler ifrån stora fabriker.  

Först när bänken flyttade in på heltid i hushållen, förändrades materialet 

till metall, tyg och så småningom plast. Träbänken fick flytta med in men 

mjukades upp och gjordes hemtam med hjälp av dynor och tyger. 

Stenbänken fick stanna ute och är idag starkt förknippad med trädgård 

och sittplatser utomhus.  

Jag ville, genom mitt materialval, gå tillbaka något i tiden. Jag ville 

använda mig av material som kommer direkt ifrån naturen och på så vis 

kan återgå dit då bänkens livstid är förbrukad. Därför valde jag att främst 

arbeta med trä, vilket ändå hade fallit sig naturligt men nu har jag 

undersökt ämnet och vet varför jag vill att min bänk ska vara gjord av trä.  

Genom att använda mig av trä som huvudmaterial kommer folk att känna 

igen materialet, eftersom det är ett av de vanligaste materialen och då 

speciellt inom möbelindustrin. Detta gör att den enskilda individen kan 

känna sig familjär med min möbel och materialet passar in i de allra flestas 

vardag. 

Visualiserad lösning 

3d skisser 

De första idéskisserna, på min bänk, hade jag klara på papper, så för att 

kunna se dem bättre behövde jag nu bygga upp dem i 3d. 

Genom att bygga flera olika skissmodeller kunde jag så småningom ta 

beslutet att formspråket på min bänk skulle vara mjukt, böljande och 

följsamt. Den skulle se ut som en siluett av ett moln. Jag utvärderade olika 

former på moln och klippte ut siluetter av dessa. Jag använde mig sen av 

dessa templates och frågade runt ibland personer, som just vid det tillfället 

fanns i min närhet, vilka de kände representerade ett moln mest. 

Tillsammans valde vi ut tre stycken som jag gick vidare med och gjorde 

snabba pappersmodeller av. Jag gjorde 15 stycken modeller och fick hjälp 

av andra att till slut komma fram till den som jag skulle försöka efterlikna 

när den sen byggdes i rätt material och färg. 

Några utav de snabba modellerna. 
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Genom att använda mig av snabba modeller i papper och ståltråd kunde 

jag snabbt ändra på detaljer för att ändra och utvärdera olika uttryck som 

modellen fick. Redan nu kunde jag alltså gå in på hur skarpa vissa vinklar 

skulle vara och hur runda olika cirklar skulle vara. Även vilken längd och 

bredd och höjd gick snabbt att arbeta igenom och ta ett beslut om. Jag 

kunde alltså här lagt mycket mera tid på att utvärdera alla beslut mer 

noggrant men jag anser att det är bättre att göra flera olika modeller, ta 

snabba beslut om vad som är bra eller dåligt och sedan kombinera dessa 

till en slutlig modell, vilken man utvärderar och lägger ner mer tid på, för 

då har man en bra första modell att utgå ifrån när man sen ska börja bygga 

sin prototyp. 

Den modell som ligger till grund för prototypen i skala 1:10 och 1:4. 

Miljöskiss på modell. 
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Prototyp 

Själv är jag ingen hejare på varken materialkunskap inom trä eller att 

bygga i trä. Jag tog då upp detta till diskussion med lärare och handledare 

så att de skulle se och förstå det bekymmer jag nu stod inför. Det blev då 

ett relativt enkelt beslut att jag behövde ta in hjälp för tillverkningen av 

själva prototypen av min bänk. Jag fick av en lärare tipset om att 

modellsnickare Kjell Arvidsson kanske kunde hjälpa mig med detta. Jag 

kontaktade honom och han tog glatt emot mina idéer och detta ledde till 

ett samarbete om huruvida konstruktionen skulle se ut och om man hela 

tiden ska göra det man tror på och sedan tro på det man gör. Under detta 

sammarbete växte min insikt inom både materialet trä, träkonstruktion 

och livet som designer. 

Konstruktion 

Eftersom min valda form inte var en given form att göra i materialet trä, 

kom det genast upp diskussioner om hur vi skulle få detta att hålla och hur 

vi skulle arbeta med träet för att få möbeln att se ut som jag hade gjort den 

i mina modeller och skisser. 

Det fanns ändå en uppsjö av olika sätt som man hade kunnat få ihop 

bänken på så att den hade sett bra ut, men det stora bekymret var att jag 

sagt att jag ville att den skulle hålla för 100 kg. Jag ville så klart att barn 

ska kunna fara runder och vara ganska hårdhänta, utan att möbeln för den 

skull går sönder. Svagheten låg då i mina skarvar mellan de olika cirklarna. 

Det var alltså där det skulle brista om det brast. Därför kom sen 

konstruktionen att handla om huruvida vi kunde få dessa skarvar till att bli 

starkare och hålla, utan att ändra på det uttryck som jag ville att bänken 

skulle ha. Efter att jag och Kjell haft många diskussioner oss emellan och 

med snickerier kom vi fram till att det fanns två alternativ på hur man 

kunde bygga möbeln så att den förhoppningsvis höll. 

 

Alternativ 1 

Tre bågar som läggs med jämna mellanrum, en vid var sida och en i 

mitten, som sätts samman med fanér på över och undersida. I skarvarna 

kommer konstruktionen vara stärkt av vinkeljärn, men försiktighet bör tas 

då detta lätt bli för vasst och en skaderisk för barn som inte bara kommer 

att leka uppe på bänken utan även under. Om konstruktionen behöver 

stärkas kan mittenbalken göras bredare. Resultatet blir då att ovansidan 

blir plan, men undersidan kommer att vara välvd, ungefär som en 

flygplansvinge. Detta kan ändra uttrycket något och det måste tas med i 

beräkningarna. 
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Alternativ till konstruktion. 

Alternativ 2 

Utsågade, hela bågar i plywood som sedan limmas ihop till att bli 40 cm 

tjockt. Detta gör att man inte behöver vinkeljärn i skarvarna och att den 

eventuellt blir starkare. Om man behöver göra denna konstruktion 

starkare kan man öka bredden på bågarna vilket då gör att det blir mer trä 

även i skarvarna. 



30 
 

Alternativ till konstruktion. 

Oavsett vilket alternativ som man skulle bygga efter så förstärkts 

konstruktionen om man fäster möbeln i golvet, vilket är min avsikt då jag 

betraktar min möbel som ett lekredskap (se Regler och säkerhet). Jag 

kommer då att använda mig av plattjärn som är längre än vad möbeln är 

bred eftersom jag då inte behöver integrera den lösningen med möbeln 

och det är en lösning som kommer att kunna döljas om så behövs. 

Efter att ha varit inne både på det ena och det andra alternativet, valde jag 

till sist alternativ nummer två då jag själv, trots avsaknaden av 

materialkunskap, kände att detta kunde bli mer hållfast och att det 

dessutom låg närmare en färdig produktion om man i framtiden skulle gå 

vidare med projektet. Problemet var nu bara de ränder som 

plywoodbågarna gav både ovansidan och undersidan. Om man lämnar den 

i det skicket, obehandlad, fick jag en känsla av budget och IKEA, vilket inte 

alls var vad jag var ute efter. Jag vill att min möbel ska kännas påkostad 

och genomtänkt och kanske en aning exklusiv, vilket dessa ränder absolut 

inte bidrog till. Lösningen är att helt enkelt klä in ovansidorna och 

kanterna i björkfanér som jag från början ville ha min bänk i. Oavsett 

vilket konstruktionsalternativ som det hade blivit hade jag redan bestämt 

att undersidan skulle vara målad i en färg som visuellt lyfte möbeln ifrån 

golvet, men främst en färg som tilltalar barn och talar om att här fick de 

leka. 

Prototypen är konstruerad efter alternativ 2. 
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Regler och säkerhet 

För att få ha min möbel i den storlek jag önskar måste jag ta hänsyn till 

regler som gäller lekredskap då den, trots att den är en möbel, kommer att 

vända sig till barn och barn kommer att leka på den. Jag vet inte med 

säkerhet att jag måste rätta mig efter detta, men när det kommer till barns 

säkerhet så skadar det aldrig att vidta åtgärder innan det faktiskt händer 

något. 

Som jag har nämnt tidigare ska min möbel vara fäst på något vis i golvet 

för att konstruktionen ska bli starkare, men främst ska detta göras för att 

lekredskap ska vara fastförankrade (Hags, 2006). Anledningen är att det 

inte får finnas någon risk för att min möbel kommer att kunna tippa över 

ett, eller flera, barn som leker med, eller på, den. 

Eftersom min möbel kommer ha en högsta punkt som överstiger 60 cm, 

måste jag använda mig av någon sorts falldämpande material på golvet 

(Lekplatskonsulten, 2009) och allt i enlighet med svensk standard EN 

1177, som tar upp regler runt stötdämpande underlag Detta är något som 

jag hade tänkt lösa med en matta av ett dämpande material. Vilket 

material och hur den mattan skulle utformas lägger jag i en framtida 

utveckling av detta projekt, då min fokus har varit på att först ta fram en 

möbel som uppfyller mina kriterier för detta projekt, men för att inte 

glömma bort att denna matta kommer att ingå i helheten så gjorde jag 

färgtester med mattan också (Bilaga 1: Färgtester). För att sätta det i 

perspektiv så hade denna matta inte behövts om jag hade gjort samma 

möbel för utomhusbruk på gräsunderlag, då gräset i sig verkar dämpande 

om barnen skulle trilla ner (Scandlek, 2011). Med det menar jag att mattan 

inte behöver besitta mer dämpande egenskaper än vad gräs gör. 

Gräs är ett naturligt dämpande underlag. 
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Barn 

Barns utveckling 

Jag valde, som tidigare nämnts, att rikta in mig på att skapa en möbel för 

barn i åldrarna 3-6 år. Ett barns utveckling under denna period i livet är 

väldigt stor. 

Ett barn på 3 år är en mästare på att observera och imitera. Detta är 

kunskaper som utvecklas via lek och ifrågasättning (Growingpeople, 

2010). Frågan ”Varför då?” är en favorit bland 3 åringar som nu är nyfikna 

som på allt som händer och sker och vad som är saker och tings avsikt och 

mening. 

När barnet sedan når åldern 4 år är denna mycket väl medveten om att 

han/hon börjar bli stor nu. Precis som i äldre åldrar kommer nu mer eget 

ansvar med in i bilden. Barnet lär sig nu att visa hänsyn till andra och 

väljer själv med vem, eller vilka, som han/hon vill umgås med. I och med 

detta kommer också lärdomar som att samarbeta och att kompromissa 

(Psykologiguiden, 2009). 

Ett år senare står fantasin på max. Allt kan bli en historia eller en lek och 

precis allt kan ingå i detta. Nu är barnet äldst på lekskolan och vet att de 

mindre barnen ser upp till honom/henne (Growingpeople, 201o). För de 

barn som inte besitter blyghet är det nu som de tar en tydlig ledarroll i 

lekens värld och berättar gärna för andra hur leken går till och vad deras 

roll är. Barnet har alltså ett bra självförtroende och tror på sin egen 

förmåga att åstadkomma det han/hon vill (Psykologiguiden, 2009). Trots 

allt detta kallas ändå detta år för en viloperiod inför det som komma skall. 

Barnet har nu hittat sig själv och sin plats och trivs med detta. 

Sammanfattat kan man säga att detta är en väldigt social ålder då 

kompisarna hamnar allt högre upp på prioriteringslistan. 

Som 6 åring vill man både fortsätta lekandet och lära sig nya saker 

(Growingpeople, 201o). Man vet inte längre riktigt vad man vill och det är 

anledningen till att detta år är en försmak på vad som komma kan när 

barnet når tonåren. Behovet av att få röra sig är stort, speciellt eftersom de 

nu förväntas att sitta stilla under vissa timmar på dagen för att lära sig 

räkna och skriva (Psykologiguiden, 2009). Viktigt att de fortfarande får 

känna att det är accepterat att leka och att de inte alltid behöver vara stora, 

därav är behovet för positiv respons något större än tidigare. 

Det som dock är gemensamt för alla dessa fyra år är att det ständigt kryper 

i benen och barnen har lätt för att bli rastlösa. Deras humör pendlar ofta 

mellan de olika extremerna. Först är barnet jätteledsen men blir snabbt 

lika glad för att sedan bli väldigt arg. Dock sägs det att humöret lugnar ner 

sig när barnet når 5 år, men förvärras igen efter ett år. Självklart har även 
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barn i andra åldrar (och vi vuxna) myror i benen och humörsvängningar, 

men det är som mest påtagligt i dessa åldrar, i alla fall när det gäller barn, 

och detta är den största anledningen till att jag valt denna målgrupp som 

den primära. 

De olika åldrarna och dess utveckling, som nämnts ovan, är generella. Ett 

barn kan både vara tidigare eller senare i sin utveckling (Psykologiguiden, 

2009). Jag använder mig av fyra olika åldrar så jag tror inte att det 

påverkar för mycket att riktar mig till genomsnitts barnet då spannet över 

fyra år fångar in både de barn som är tidiga och sena i sin utveckling. Hur 

snabbt ett barn egentligen utvecklas beror helt på individen och dess 

vardagsmiljö, därför är det svårt att få fram exakt hur ett barn i en viss 

ålder beter sig om man inte generaliserar. 

Barns relation till färg 

Barns och vuxnas uppfattning av färger skiljer sig inte allt för mycket 

(South; Donenberg; Agunga; Rutledge, 2010). Båda grupperna anser att 

gult är en lycklig och varm färg och att blått är en färg som man blir lugn 

utav. Skillnaden ligger alltså inte i uppfattningen av färgerna utan i hur 

intensivt barnen och de vuxna känner inför dem. I samma studie står det 

att barn är mer emotionella än vuxna och har därför lättare att ta till de 

starka känslorna. Vi vuxna är mycket mer reserverade eftersom vi har en 

förutfattad, och inlärd, känsla som vi anser att en färg ska ge oss. Enligt 

Psykologiguiden lär och utvecklas barn genom att härma och efterlikna 

föräldrar, och andra vuxna i deras närhet, så även de kommer att få 

samma förutfattade känslor inför olika färger, som t.ex. vilken favorit färg 

de har. Ju äldre barnet blir desto mindre kommer det att förlita sig på vad 

föräldrarna tycker och tänker om olika färger och försöker nu bli en egen 

individ och skaffa sig sin egen identitet. Barnet väljer alltså mer och mer 

själv vad han/hon ska tycka om olika färger och vad de betyder för 

honom/henne. Tyvärr anser jag att marknaden för genus styrd, när det 

gäller färgval, och barnen får inte riktigt tillfälle att vara fria i sitt färgval, 

trots att de försöker. Saker gjorda för pojkar är oftast i någon nyans av 

blått. Skulle man dock byta den färgen till rosa skulle alla tro att saken nu 

var gjord till en tjej. Därför vill jag själv akta mig för att skapa ett intryck 

som talar enbart till genuset. 

Det har visat sig att vara ett gott verktyg att kommunicera med barn via 

färgen och dess språk (Chaudhari, 2011). Barn har nämligen lätt för att 

uppfatta färger och lär sig snabbt diskursen runt omkring dem. Den färg 

som barn brukar reagera mest på är rött. Både Chaudhari och EFL 

(Executive Foundation Lund) anser att detta är den färg som riktigt små 

barn väljer först. Rött är en färg som för oss vuxna kan vara lite tvetydig. Vi 

kan associera den med kärlek, värme och romantik men är samtidigt den 

färg som vi anser höra ihop med ilska och rött kan därför göra oss 

uppjagade, därför ser man väldigt sällan färgen röd hos tandläkaren eller 
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på akutmottagningen. Hos barn har färgen en motsatt verkan. Chaudhari 

säger att färgen röd gör barnen glada och EFL säger att färgen kan ha en 

lugnande effekt på barnen. Själv har jag observerat att alla lekparker och 

dess redskap alltid består till mesta delen av just färgen röd. Därför tror jag 

på det de skriver att barn lätt tar till sig och uppfattar denna färg.  

Barn reagerar självklart även på andra färger än rött, men mindre barn 

tilltalas främst av de fyra primärfärgerna. I en studie gjord vid HTU 

(Högskolan Trollhättan Uddevalla), kommer primärfärgerna uppfattas 

vara infantila när barnet når en ålder av 8-12 år (Asp; Johansson, 2005). 

Så gamla barn efterfrågar starkare intryck och dras då gärna till de starka 

kulörerna och neonfärgerna. Eftersom min målgrupp är barn i åldrarna 3-

6 år kommer jag att hålla mig de fyra grundfärgerna när jag genomför 

färgprover på min möbel. Även själva träets färg kommer att tas med i 

detta då träfärgen ger en direkt återkoppling till naturen, och materialet, 

vilket jag tror att barnen kommer att uppfatta. 

Sammanfattning av hur grundfärgerna, plus vitt och svart uppfattas av och 

påverkar barnen, i enlighet med Chaudhari och EFL: 

 Rött: Passion, lust, kärlek, ro 

          Gör barn glada 

 Gult: Lycka, värme 

          Stimulerar barns muskelaktivitet 

 Grönt: Förfriskning, liv, skönhet 

            Stärker barns självkänsla 

 Blått: Fred, visdom, lugn 

          Lugnar barn, ger god sömn 

 Vitt: Glädje, lätt, renlighet, frid 

 Svart: Sorg, tungt, tomhet 
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Barnmöbler och färg 

Med dessa nya kunskaper om barn i bagaget tog jag mig en titt på 

befintliga möbler som riktar sig till barn. Det jag kunde urskilja ur den 

researchen var att om möbeln var en direkt miniatyr av den ”vuxna” 

varianten användes inte mycket färger. De möblerna var helt enkelt rena 

miniatyrer, utan någon extra anpassning till den nya målgruppen. 

Exempel på en barnmöbel som är en miniatyr av ”vuxen”-versionen. 

I övrigt var färgerna på möbler riktade mot barn, mycket baserade på 

genus. De möblerna sa inte bara att de var gjorda för barn, utan även att de 

var gjorda för antingen en pojke eller en flicka. Detta är något som jag 

absolut vill undvika då jag tycker att alla barn ska kunna leka med alla 

sorters leksaker, oavsett vad normerna (som vi vuxna bestämmer) säger.  

Pallar som är likadana men ändå styrda till olika genus genom färgen. 
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För yngre barn var färgerna alltid uppdelade i block, även om det var flera 

olika färger som ingick i möbeln. Detta känns som ett sätt att skapa något 

slags mönster utan att egentligen göra det. Att ha mönster i olika färger ser 

man nämligen först på möbler för lite äldre barn. 

Exempel på barnmöbler som placerar färgerna i block, vilket ska tala till de yngre 
barnen. 

Exempel på barnmöbel med färgmönster, som ska tilltala de äldre barnen. 

Färgtester 

Jag har bestämt mig för att ovansidan av min möbel ska vara i ofärgat trä 

av björk. Detta är för att trä inte ser lika smutsigt ut, lika fort, som en 

färgad yta och att jag inte vill förlora anknytningen till naturen bara för att 

jag vill ha in färg på flygplatsen. Kanterna kommer även de att vara 

naturligt träfärgade, men av plywood istället för björk då det blir en ljus 

kan som lyfter hela möbeln. Man skulle kunna nå samma känsla genom att 

måla kanten vit, men jag vill undvika just vitt när det handlar om att 

kombinera möbeln med en hög genomströmning av barn, eftersom risken 
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för smuts och annat då är hög. Sen tycker jag att man inte behöver ändra 

på de färger som naturen själv ger när de uppfyller samma effekt som en 

färg. På undersidan har jag dock valt att sätta en färg. Anledningen är att 

jag inte vill tappa bort ett av mina mål, att få in lite mer färg på flygplatsen 

och jag vill inte heller tappa bort att artefakten ska tilltala barn. Om jag 

gjort samma möbel till en vuxen målgrupp så hade jag antagligen tänkt 

helt annorlunda med vart jag skulle lasera färgen, om jag ens skulle 

amvänt mig av en färg då. 

Jag sågade ut provbitar på 200x100 mm för att kunna arbeta med en 

ovan- och en undersida när jag testade olika färger och placeringen på 

dessa. Jag testade både med infärgat trä och med heltäckande färger för att 

se de olika uttrycken som detta gav (bilaga 1) 

Med mig i ryggsäcken hade jag att jag ville ha in färg, men inte för mycket, 

då det ska passa in i den befintliga miljön på flygplatsen. Jag ville inte att 

färgen skulle ta över för mycket, då jag ville att formen skulle få tala först 

och sedan färgen. Jag ville inte heller ha en färg som tyngde ner möbeln 

eftersom formen är en siluett av ett moln och ett moln är inte ett föremål 

som väger just någonting. Dessutom ville jag att björkfärgen på ovansidan 

skulle samarbeta med den färg som fanns på undersidan. Och det absolut 

viktigaste var att hitta en färg som inte bara talade till det ena eller andra 

genuset. 

Efter en mängd olika tester kom jag fram till att en röd undersida skulle 

lyfta möbeln, samtidigt som det var en tillräckligt dramatisk färg för att 

vara ett tillskott till flygplatsens befintliga färgschema. Röd är även en färg 

som inte har ett bestämt genus och tillsammans med björken kommer det 

att bli en neutral möbel som ändå känns som en färgklick. Formen 

kommer att få första ordet i samtalet med miljön på flygplatsen och färgen 

kommer att styrka uttrycket. Min förhoppning är även att färgen hjälper 

till att skapa diskussioner runt möbeln i sig. 

Jag har även gjort färgtester med olika färgat golv (bilaga 2), eftersom min 

möbel kommer att behöva en matta i något dämpande material då höjden 

överstiger den högsta tillåtna för lekredskap (Hags, 2006). Här letade jag 

alltså efter en färg som samarbetade med möbeln, färgen röd och som 

tilltalar barn. Jag kände till slut att mattan kan gå tillbaka till hur ett moln 

avbildas och då blev ljusblå ett naturligt val. Mattan kommer inte att 

tillverkas i detta projekt men den är planerad och utarbetat färgmässigt så 

att den lyfter möbeln ytterligare, utan att ta all uppmärksamhet. Dessutom 

hjälper färgen på mattan till, i kombination med undersidans färg, med att 

tala om för barn att detta är en möbel som får lekas på då 

färgkombinationen känns lekfull. Detta kan dock testas ordentligt först när 

en fullskalig prototyp finns och barn får en chans att interagera med den. 
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Resultat 

Färdig prototyp med rätt färg, konstruktion och utseende. 

Implementering 

Jag kan inte med säkerhet säga att min bänk är något som en flygplats 

skulle vilja ha eller använda sig utav, men det är något som jag ändå har 

eftersträvat genom hela projektet i form av min research och mitt 

formarbete. Men vad gör jag om ingen flygplats visar intresse för min 

bänk? Jag tror då att min bänk, med några modifieringar, skulle kunna 

anpassas till andra platser där barn vistas regelbundet som kanske dagis 

eller förskola. För att nå ut till andra ställen än flygplatser tror jag att man 

behöver utnyttja alla trådar man har att dra i så att man syns utåt. Att 

skryta över en produkt man skapat är inte något negativt. Men självklart 

kommer jag att arbeta hårt för att bänken ska tilltala flygplatser först och 

främst eftersom det ändå är med den inriktningen som jag har arbetat 

under hela våren. 

Etablering 

Min bänk kommer att behöva någon sorts dämpande underlag, då högsta 

punkten överstiger 60 cm (Hags, 2006). Detta underlag kan i framtiden 

utvecklas till att interagera bättre med bänken och nya material kan 

undersökas. För att jag skulle haft ett enligt mig godkänt underlag hade jag 

behövt nästan lika mycket tid till då jag ser detta som ett projekt i sig att ta 
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fram en matta, eller liknande, som talar till bänken, men inte stjäl 

uppmärksamheten ifrån den. 

I framtiden kan jag också tänk mig att tillverka och design en version av 

min bänk som kommer att vara tillägnad hemmabruk. Idag ör den för stor 

och för hög för att passa in i ett vanligt hem och inte heller färgerna talar 

till ett hemma bruk. Detta anser jag vara en möjlig utveckling av mitt 

projekt i framtiden, men även här betraktar jag detta som ett eget projekt i 

sig då detta kräver annan research och bör anpassas till andra regler och 

normer. 

Slutsats 

Projektet var till en början trevande och svårstartat. Det hade ingen klar 

linje, men när jag sen hittade mitt koncept och min form, föll resten av 

projektet också på plats. När vi i februari fick introduktionen till projektet, 

kände jag mig tveksam till om det ens skulle kunna bli ett projekt som 

fångade den tilltänkta kundens intresse så väl som mitt eget. Hur skulle jag 

kunna hitta en ingång som intresserade oss båda? De första veckorna 

stirrade jag mig blind på ingångar som involverade teknik och tekniska 

lösningar, men teknik är inte hållbart i längden enligt mig, då teknik 

ständigt behöver uppdateringar och kontinuerliga investeringar, vilket inte 

är till gagn för de mindre flygplatserna.  

Jag hittade tillslut min ingång med offentliga möbler för barn, men kände 

fortfarande mig skeptisk till hur jag skulle få igång min egen skapar glädje. 

Återigen löste sig de flesta delarna när jag väl hade hittat det koncept som 

jag ville arbeta med. Att skapa en möbel som ska passa in i miljön på en 

flygplats, men som tilltalar barn, var mer kreativt krävande än jag först 

trott, dock har det bara varit till fördel då det skapat ett intresse hos mig 

för projektet och det har fått skapandeprocessen att tåga på framåt. 

I början ställde jag mig frågan om hur man kunde skapa en stimulerande 

och aktiverande miljö för barn på flygplatser. På den frågan kan jag inte 

svara på ännu. Det finns säkerligen en mängd olika svar på just hur detta 

bör gå till, men i den riktningen som mitt projekt tagit är frågan 

fortfarande obesvarad. Jag anser mig dock skapat en artefakt som kan 

fungera som ett redskap till att besvara frågan, men jag kan först svara på 

frågan efter det att jag har utfört användartester på min prototyp, vilket 

det inte finns utrymme till under detta projekt, men är nästa steg för att 

utveckla produkten. Alltså ligger svaret på frågan i framtida utvärderingar 

och utvecklingar över användningen av min möbel och hur barn faktiskt 

interagerar med den samma. Just nu har jag alltså bara kunnat göra 

antagen om hur denna interaktion kommer att fungera. 
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Problem 

Ett uppenbart problem, som jag ser med min möbel, är att den måste 

förankras i golvet. Om detta inte görs så kan det bli dels en fråga om 

säkerhet för barnen men även en fråga om hållfasthet. Genom att sätta fast 

möbeln i golvet riskerar man inte att ett, eller flera, barn skulle råka välta 

den och få den över sig. Nu är möbeln inte allt för tung men en möbel som 

tippar skapar inte ett förtroende hos varken barnen eller de vuxna. 

Hållfastheten ökar dessutom om den sitter fast i golvet, eftersom den då 

inte är förmögen att svikta i längsgående led och hålls därför ihop mycket 

bättre och kan därför klara en större tyngd. Detta behöver testas för att det 

ska elimineras som ett problem. 

Den exakta tyngden som möbeln kommer att klara av är inte testad och 

kan därför bara uppskattas. Den uppskattade vikten är runt 100 kg om den 

är förankrad, vilket jag hade som mål, men detta är alltså inte testat då jag 

behöver en fullskalig prototyp för att kunna utföra trycktester och dylikt. 

Jag har nu en fullskalig prototyp, men tiden för projektet räcker inte till, 

men detta är nästa steg för att få min möbel så nära produktionsfärdig som 

möjligt. 

Utvärdering 

Jag tycker verkligen att jag har utvecklats som designer under detta 

projekt. Jag har nu lättare för att förmedla tankar och idéer till personer 

som inte är insatta i projektet i övrigt. Trots personliga motgångar har inte 

det påverkat utvecklingen av min arbetsprocess och jag har lärt mig att det 

är okej att fråga om hjälp när man är oförmögen att hjälpa sig själv och sitt 

projekt, vilket har varit en av de svåraste sakerna för mig att acceptera nu 

under terminen. 

Genom att leja bort själva byggandet av min prototyp, sparade jag mig 

själv den stress och press som det inneburit att försöka bygga själv, då jag 

inte besitter de kunskaper som behövs och inte heller den fysiska 

förmågan. Dock säger jag inte att arbetet blev mindre komplicerat då det 

verkligen gällde för mig att kunna kommunicera och förmedla precis alla 

detaljer om min artefakt till någon annan, som inte varit med under 

framtagandet av idén. Processen fungerade precis som om jag gjort det 

fysiska arbetet själv, med skillnaden att jag nu hade ett naturligt bollplank, 

vilket i sin tur gjort att jag lärt mig mer om livet att vara designer. 

Bristen är att jag inte kunnat göra användartester på min prototyp då 

tidsbristen har varit uppenbar, dock anser jag inte att projektet är avslutat, 

utan bara klart fram till en färdigställd prototyp. 

Tidsplaneringen har tyvärr spruckit flera gånger om då oförutsägbara ting 

drabbat både mig personligen och min arbetsprocess. Trots detta anser jag 
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att projektet hunnit dit jag hade som målsättning att hinna under tiden för 

examensarbetet. Jag har jobbat som jag borde med min arbetsprocess, jag 

har en utseendemässigt riktig modell och klara utsikter om en vidare 

utveckling och en eventuell provserie. 

Den designprocess som jag har satt upp som riktlinje har jag följt stegen på 

men självklart anpassat dem till detta projekt. Jag har avslutat de fyra 

första stegen och är så när igenom även det femte, saknas endast 

användartester på prototypen och jag har starka indikationer på att jag kan 

dra detta projekt igenom även de sista tre stegen och det med hjälp av bl.a. 

Kjell Arvidsson. 
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