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Inför våren 2012 när det var dags att göra examensarbetet i produktdesign 
kandidatprogrammet, fick vi reda på att årets tema var Hållbart Samhälle. 
Jag blev mycket glad över det budskapet. Som person brinner jag för att leva 
på ett så pass hållbart sätt som möjligt. Det är min vardag att alltid tänka en 
extra gång innan jag köper någonting jag inte nödvändigtvis behöver eller 
spolar vatten ur kranen. Att se världen som en plats med begränsade resurser 
vi måste vara sparsamma med, är ett synsätt jag har växt upp med, eftersom 
min pappa är ingenjör vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Det har påverkat mig 
till att bli den miljöengagerade person jag är idag. Dock handlar temat om 
mer än naturen, ett hållbart samhälle innefattar en holistisk syn som innefat-
tar allt från sociala, kulturella samt ekonomiska aspekter.  

Ursprung: 
Har du någonsin stannat upp i handlingen av att trycka ned din gamla bok i 
soppåsen och reflekterat över vad du egentligen gör? Stannat i handlingen, 
tagit upp boken, tittat på den, och reflekterat över varför du tänker kasta 
bort den ur ditt liv? Antagligen inte. Antagligen gör du som miljoner andra 
svenskar gör varje dag och fyller soppåse efter soppåse, till de nästan halvt 
ton sopor vi katsar varje år per person (Hagberg, 2008). Att vi beter oss så 
fascinerade mig. Statstik från Naturvårdsverket visar hur uppgången av av-
fallsmängd stigit rejält sedan 1930-talet.Jag blev nyfiken över vad det är som 
har hänt med oss människor i relation till det vi kastar. Logiken talar för att 
kunna kasta de här otroliga mängderna måste vi även ha köpt och ägt de ob-
jekten. Julhandeln som slår rekord år efter år konfirmerar den teorin (Svensk 
handel, 2011). Här fann jag tesen för definitionen och utvecklandet av mitt 
projekt julhandeln trotsar konjunktionen. Det är intressant att undersöka 
hur vår syn på objektens värde förändras. Hur ett objekt kan gå från att vid 
köpetillfället betraktas som värdefullt och intressant till att hamna i soppåsen, 
utan nödvändigtvis ha försämras i hänseende av utseende eller funktion. Jag 
ville undersöka vad det beror på. Vad är det som driver oss in i denna spiral 
av köpa –äga -slänga, och kan vi ta oss ur den? För att ta oss ur den, eller 
åtminstone bli medvetna om cirkels existens måste vi bli, annars kommer det 
hållbara samhället förbli en dröm.  

I samma stund fanns ett erbjudande från hyresförmedlingsföretaget Nybro 
Bostads AB (förkortning: NBAB) att i ett examensarbete utforma en konst-
närlig gestaltning vid nybyggnationen av ett bostadsområde. I området ska 
18 lägenheter, i två kvadratiskt utformade hus, byggas. De är mycket centralt 
belägna. Namnet på området är Grönskog efter det historiska, sedan länge 
nedlagda, bryggeriet som ligger intill i vackra äldre byggnader. Kring Grön-
skog finns vackra naturområden och parker där många av Nybros invånare 
promenerar eller aktiverar sig. Området har även en historia som badhuspark. 
Badhuset var under 1800-talet en känd plats i Sverige dit många reste för att 
kurera sig (Teander, 2007). Inflyttning har ännu inte skett till lägenheterna. 
Men vissa kontrakt med hyresgäster är skriva och NBAB förställer sig att 
målgrupper blir äldre som sålt sina villor och vill flytta in till staden. Det 
grundar det delvis på att lägenheterna har en hög hyra för att vara belägna i 
Nybro. Från Nybro Bostads AB’s sida så ger de studenten helt fria tyglar för 
området. De önskar att utsmyckningen ska marknadsföra sig själv och även 
utbildningen i Pukeberg, men hur det görs lägger de sig inte i.

”en uthållig utveck-
ling kan definieras 
som en utveckling 
som tillfredsställer 
dagens behov utan 
att utan att äventyra 
kommande genera-
tioners möjligheter 
att tillfredsställa 
sina behov”
- vår gemensamma 
framtid: från FN-
konferensen i Rio. 
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Mina tankar och idéer kring att vi slänger så mycket och att undersöka platsen 
kring Grönskog skedde parallellt fram tills de smälte samman i en gemensam 
nämnare. Nämligen miljöhuset. Det är en plats där det båda områdena jag 
vill arbeta med sammanförs. Att kasta, att kapa av dina emotionella band till 
föremål har sin scen för utförandet i miljöhuset. Samt att miljöhuset är ofta 
en förbisedd plats i ett bostadsområde. Jag såg stora möjligheter att tillmötes-
gå NBABs önskningar genom att där skapa en utsmyckning på en plats som 
ofta har ett lågt anseende. Jag såg det som en utmaning och roligt att lyfta 
fram och få människor att vilja vara på en plats de nu helst passera så snabbt 
som möjligt. 

Ramverk
.För att göra ett relevant och riktigt examensarbete är det viktigt att ha någonting att 
förhålla sig till. En ram att se huruvida mina tankar och skisser passar inom. 

Mitt ramverk består av fyra delar:
• Årets tema; Hållbart samhälle
• Uppdragsgivarens åsikter
• Krav för kandidatexamen i produktdesign
• Min framtida designerroll

Nedan förklarar jag hur mitt examensarbete är relevant mot de olika delarna 
av mitt ramverk.

Årets tema
Hållbart samhälle. I projektbeskrivningen uttrycks det som; ”skapa ett 
samhälle där vi tar tillvara på de mänskliga resurserna vi har; mänskliga och 
naturliga. Inte enbart miljömässigt utan även viktigt med de politiska, kul-
turella och sociala aspekterna. Viktigt att samarbeta med omvärlden. Hjärta, 
hjärna och samhällsengagemang.” 
Välkänt är att det finns begränsade resurser på jorden (Alarik och Magnus-
son, 1994). Tackvare effektiv avfallshantering behöver vi sällan möta vårt 
avfall. Det försvinner från våra hem hygieniskt och effektivt utan att kräva 
större ansträngning från oss. Man kan se en tydlig uppgång i avfallsmängd 
sedan 1929 då HSB installerade de första sopnedkasten (Hagberg, 2008).
Därför är avfall är i mångt och mycket ett osynligt problem. Och det är svårt 
att göra något åt något man inte ser. Gifterna i vår miljö syns och hörs inte. 
Miljöproblem är någonting vi ser på tv. Vi kan stänga av när det blir för job-
bigt och påträngande. 

”hur ska vi veta om vi är på rätt väg är en fråga som inte kan besvaras på ett 
enkelt sätt, men det är vad hållbar utveckling egentligen handlar om/…/Må-
let för hållbar utveckling är social rättvisa, inflytande och fördelning av makt 
i det lokala samhället men också nationellt och internationellt oberoende av 
var vi världen vi lever” (Radetzki, 2011:179).

- I hållbart samhälle ingår inte bara miljö utan även Sociala och ekono-
miska aspekter
I Europa och USA får vi inte längre plats med de sopor vi producerar och 
en industri har bildas med att handla och exportera avfall. Ofta till fattiga 
länder i Afrika, där läggs det på hög och förbränns. Av människor utan 

Det jag intresserar 
mig för är produk-
tens förändrade 
värde för oss när vi 
avgör att något är 
avfall.
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skyddsutrustning mot de livsfarliga gifterna i röken, för att sedan sälja de 
metalldelar som blir kvar efter förbränningen (Hagberg, 2008). Vi lever i 
ett konsumtionssamhälle, vilket påverkar den sociala atmosfären i samhäl-
let Ett konsumistisk samhälle där ditt värde som människa bestäms efter din 
konsumtionskraft skapar stora klyftor i samhället. Om du inte kan uppfyll 
normen skapar det ett utanförskap i samhället (Bauman, 2008). Det är inte 
hållbart med ett samhälle där individer står utanför och känner sig bortskuf-
fade och mindre värda. Det kan skapa konflikter och upplopp som de vi såg 
i London i augusti 2011. Ska ett hållbart samhälle skapas är det viktigt att det 
är ett samhälle som inkluderar alla sina medlemmar. 
Ordfronts tidning (2:2012) berättar att ”om vi betraktar hela skuldsättningen 
i samhäller, alltså både offentliga skulder och privata (hushållens och företa-
gens) skulder, i relation till bruttonationalprodukten, så ligger, häpnadsväck-
ande nog, Sverige och Grekland nästan precis jämsides/../man har skaffat 
sig tillgångar som förväntas öka i värde och finansierat detta med lån/../varit 
driven av ökade priser på tillgångar, alltså fastigheter och aktier, vilket inte är 
hållbart i längden” Felet med vårt samhälle är idag att det grundar sig på tan-
ken om ständig tillvägt genom konsumtion. I framtiden måste andra värden 
komma fram som liv och lycka (Bauman, 2008)
Kunskapen om avfallsindustrin som en vinstgivande industri är liten. Kom-
munerna måste betala företag som tar hand om vårt avfall, pengar som hade 
kunnat spenderas på mer samhällsnyttiga ändamål som förbättrade skolor 
och hälsovård. Om vi blir mer sparsamma med vad vi slänger kan samhället 
alltså spara pengar. ”varje hushåll och företag fortsätter att välja på sopkärlet 
och återvinningskärlet baserat på infall, vana och övertygelse -  men inte på 
grund av konkreta signaler på samhällsnytta”  (Lundmark 2011: 117).

Uppdragsgivarens åsikter: 
NBAB använde termen konstnärlig gestaltning när de utlyste uppdraget. Det 
är en term som jag inte riktigt kunde realtera till i och med att min examen är 
inom produktdesign. Under första mötet med NBAB så talade vi just om den 
termen och de var väldigt tillmötesgående om vad det kunde ta sig uttryck 
i. Deras förfrågan handlar i grund och botten om att genom ”utsmycknin-
gen” ge ett mervärde och uppmärksamhet till området. De var öppna för att 
slutresultatet kunde ta sig uttryck på vilket sätt som helst. I en produkt eller 
en gestaltning med funktion. De termerna stämmer bättre överens med vad 
jag vill åstadkomma inom ramverket för en kandidatexamen inom produkt-
design. 

Krav för examen i produktdesign. 
Enligt kursplanen till examensarbete ska ”Studenten genomföra, under 
handledning, ett självständigt arbete inom ämnet produktdesign med inrik-
tning mot innovation.” (Linnéunversitetet, 2010). Betoning ligger alltså på 
innovation och självständighet. Mina grundtankar motsvarar det eftersom 
jag arbetat fram mitt projekt i ett område, d.v.s produktvärde, där innovation 
med design idag är obefintlig. 

Min framtida designerroll. 
Jag är otroligt glad att jag har fått chansen att arbeta med just Hållbart Sam-
hälle. Miljön och att leva på ett sätt som är ”miljövänligt” är väldigt viktigt för 
mig. Jag kunde därför ta mig an projektet med ett stark personligt engage-
mang. I flertalet böcker jag har läst, bl.a. ”designa för hållbar utveckling av 
Ann Thorpe (2008)” talas det om en designerroll i förändring. Jag har även 

jag kunde därför 
ta mig an projek-
tet med ett stark 
personligt engage-
mang.
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“om ni vattendrop-
par visste vilken 
roll ni spelar i er 
obetydlighet. Bil-
dar bäckar formar 
strålar. Samlar er till 
vattenfall. Utan er 
gemenskap funnes 
inget Niagara” 

Thord Wallén

sett flera föreläsare på TED som talar om att designeryrket är på väg in i 
ett nytt skede. Där den tidigare rollen som formgivare (där design var något 
yttre, förskönande) lämnas och en ny roll för design framträder där dess ka-
pacitet som samhällsförändrare utnyttjas (ett djupare plan). Från yta till djup. 
Design i olika sektioner i samhället, för allmänheten. Demokratisk design 
osv. Jag kan verkligen relatera till det. Det är viktigt för mig att göra skillnad. 
Innan jag valde designeryrket stod jag inför yrkesval så som biolog, men insåg 
att designeryrket var den väg jag kunde gå för bäst känns att jag gör ett bidrag 
till vår värld. 

Ord som varit viktiga för mig. Mina kärn-
värden där jag hämtat mina begränsningar 
och inspiration till utforskande av hållbart 
samhälle:
Utifrån min research har jag hittat några ledord som har sitt ursprung i vad 
det är som behöver förändras för att det ska bli en förändring i människors 
beteende. Dessa togs fram med hjälp av ITK metoden, där man utgår ifrån 
stateboard över dagsläget till en futureboard för min vision inkluderande 
dessa ord. 

Ökad medvetenhet• 
Känsla av delaktighet• 
Utveckla engagemang• 
Ökad eftertanke• 

Ökad medvetenhet samt känsla av delaktighet. 
Miljöhoten målas upp med tjocka svarta rubriker. Isarna smälter. Djurarter 
dör ut. Orkaner. Översvämningar. Slut på olja osv. och det är alla sanna. Men 
ett större hot än själva hoten är människors attityd mot dem( Angelöw och 
Jonsson, 2007) ”denna vanmakt kan faktiskt ses som det största hotet”. Män-
niskor tänker; det spelar väll ingen roll om jag gör det här, köper 20 nya saker 
och kastar allt. Jag är bara en i mängden och vad jag som person gör spelar 
ingen roll på det stora taget. Eller så kan tankegångarna gå i ” det är ändå 
försent så det spelar ingen roll vad jag gör”. Massmedia både hjälper och 
stjälper. Skrämseltaktik skapar ångest och vi regerar genom att stänga av och 
skjuta det ifrån oss. Det ger upphov till försvarsmekanismer. Så viktigt att 
inte bara ge hotbilder utan även handlingsalternativ. 
Poängen är ju att det faktiskt spelar roll vad du, just du, som individ gör 
eller inte gör. I mitt examensarbete har en viktig del varit delaktighet. Att de 
boende ska känna delaktighet och bli medvetna om vilken roll de spelar i för 
att skapa ett hållbart samhälle. 
”vi har ingen brist på lösningar eller kunskap. Det som saknas är att dessa 
lösningar och kunskaper omsätts i praktisk handling./…/ det är angeläget att 
vi inser att problemen är gemensamma och att vi tillsammans kan göra något 
åt dem” ( Angelöw och Jonsson, 2007).

(Angelöw och Jonsson, 2007) finns en tabell att följa för att utveckla miljöen-
gagemang hos en grupp människor. Som jag har fyllt i och tänkt:
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En tydlig Målsättning: Att skapa medvetenhet om föremålens värdeförän-
dring 
Målgrupp: de boende i grönskog:
Förändringsagent: bostadsbolaget 
Förändrings strategier: information, socialpsykologiska, lek
Kommunikationskanaler: selektiv kommunikation
Påverkansagenter: rum alla i området använder.

Människor behöver bli väckta ur sina rutiner. I rapporter från Naturvårdsver-
ket har jag läst om hur vanas makt och det oreflekterade spelar stor roll i hur 
vi ser på avfall. Tagit fasta på. Det oreflekterade kan vara ett stort hinder för 
att öka medvetenhet och engagemang. För hur ska du kunna ändra på vanor 
som du inte är medveten om att du har?

Utveckla engagemang samt ökad eftertanke. 
Självförverkligande kan en person uppnå genom att inte utgå ifrån sina egna 
behov utan ser till människors och naturens behov(Angelöw och Jonsson, 
2007). Genom intervjuer har de dragit slutsatsen för vad som är det viktigaste 
för att skapa miljöengagemang hos individer: det viktigaste är att man blir 
medveten om att vi är en del av miljön och därmed tar det ansvar vi kan och 
bör (Angelöw och Jonsson, 2007:106). Det är även viktigt att vi får en tilltro 
till vår egen förmåga. Samt att öka kunskapen, framförallt om sambandet 
individ –samhälle -natur på global samt lokal nivå. I ”Individ och miljö”  

(Angelöw och Jonsson, 2007) finns en tabell att följa för att utveckla med-
vetenhet och miljöengagemang hos en grupp människor. Som jag har fyllt i 
och tänkt vad som passar för mitt projekt:

Utveckla engagemang på individnivå:
Förutsättningar för engagemang: den värd vi lever i behöver vår hjälp
Insikt: hur vi lever är ej hållbart för samhället på långsikt. Inse vikten av 
förändring.
Handlingsutrymme: Makt och möjlighet att genomdriva miljöförbättringar
Ansvar: inse personligt ansvar att uträtta miljöinsatser
Självförtroende: tro på sin egen förmåga att vidta miljövänliga handlingar
Kunskap: information om möjliga miljöinsatser. 

Definitioner av begrepp jag använder mig av 
och vad jag menar med dem.

Produkt
En produkt är något som har blivit till genom en medveten process och 
produktion vars slutresultat är det viktiga och resulterar i ett objekt som blev 
som man tänkt. 

Avfall.
Ordets betydelse har förändrats under tiden. Från början betydde ordet något 
som hade avfallit från sitt ursprungliga syfte men som fortfarande har en 
användning. Medan dess nutida betydelse är likvärdig med att det är något 
värdelöst man skall göra sig av med. (Lagerpetz, 2008)

”om ni vattendrop-
par visste vilken 
roll ni spelar i er 
obetydlighet. Bil-
dar bäckar formar 
strålar. Samlar er till 
vattenfall. Utan er 
gemenskap funnes 
inget Niagara” 

Thord Wallén
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Miljöhus:
Vid flerfamiljsboende, lägenhetsområde, finns i anslutning ett fristående 
hus dit de boende kan kasta sitt hushållsavfall samt återvinna förpackn-
ingar. Även kallat soprum. 

Stakeholders
En term frekvent använd av Krippendorf  (2005) som kan översät-
tas med intressenter. Dv.s. de personer som har ett intresse och blir 
påverkade av designprocessens slutresultat. 

Offentlig konst
”definiera offentlig konst som alla slags arbeten som bryr sig om, ut-
manar, invecklar, rådfrågar, den publik den vänder sig till” (Cornell och 
Lindblom, 1998:57) 

Affordance
Vad ett föremål erbjuder. En stol är exempelvis ett föremål som erb-
juder en sittmöjlighet. 

Huvudtes
Mitt huvudintresse är vår syn på produkternas värde. För att förändra 
en situation till en mer önskvärd måste man förstå dess orsaker. Där-
för har jag bedrivit en grundlig research och sett ett samband mellan 
tre kategorier; produktionsvärde, identitet och konsum. De bildar 
grunden för hur vi relaterar till föremål i vår omgivning. Nedan följer 
en genomgång av det viktigaste aspekterna som bildat grunden för hur 
jag har arbetat fram syftet samt målet med mitt examensarbete. 

Produktvärde
Produkternas värde relaterar starkt till ägande. Vi värderar föremål efter 
att vi har dem i vår ägo, eller om vi önskar äga dem. I vårt konsumis-
tiska samhälle är objekten aldrig fristående, utan ses alltid i relation till 
ett subjekt. 

Olli Lagerspetz beskriver det i sin bok ”Smuts” (2007:126) om hur 
anknytningen mellan oss själva och de föremål vi omger oss med hän-
ger samman: 

“Våra förhållanden till föremål betecknas i vanliga fall av ett 
nätverk av ömsesidiga krav. Tingen ska fungera, de ska hållas 
hela. Men omvänt kräver föremålen också saker av oss: fön-
ster ska tvättas, bilen ska repareras. Att ett föremål förvandlas 
till avfall betyder antingen att vi själva eller föremålet ”säger 
upp kontraktet”. Skillnaden mellan förr och nu är att vi oftare 
hinner först med att göra det avgörande draget. Ordet ’skräp’ 
och ’avfall’ kännetecknar med andra ord situationer 
där människor ombesörjande umgänge med föremålet håller 
på att upphöra.” 

Det är en sak att vi kastar saker som är trasiga, saker som har förlorat 
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sin funktion eller försämrats i sitt utseende. Det är lätt att förstå varför 
föremålets eller produktens värde har förändrats för dess ägare när de inte 
längre kan utnyttja föremålet för dess ursprungliga syfte. Men orsakerna till vi 
gör oss av med föremål som fortfarande är helt funktionsdugliga och utseen-
demässigt intakta är inte lika enkla att förstå. Varför vi kastar produkter som 
är funktionella?

När vi säger upp kontraktet inträffar en brytpunkt i din relation till föremålet. 
Jag menar inte att det är en plötslig händelse utan kan snarare ske en gradvis 
förändring i din anknytning mot föremålet. Vari är grunden för brytpunkten? 
Med grund ifrån Olli Lagerspetz (2007) har jag förstått det som att brytpunk-
ten sker när vi önskar oss en ny identitet. Vad som är värdefullt och viktigt 
för oss bestäms av vilka vi är och vilka vi önskar vara. Identitet är därför 
avgörande för hur vi uppfattar ett föremåls värde i relation till vår egen bild 
av vår identitet. 

Identitet.
Krippendorff  (2005) talar i sin bok om att det finns tre identiteter, han näm-
ner även Erving Goffman som referens. “…categorize people according to 
the artefacts they surround themselves with, define who they are trough what 
they are wearing, consuming, using presenting or opposing; these proposi-
tions render artefacts as means for social identification and differentiation” 
(Krippendorff, 2005;162). Från Erving Goffmans (2009) teorier kan man dra 
paralleller till att hemmet är som en teaterscen och de föremål vi omger oss 
med är den nödvändiga rekvisita vi behöver för att framställa en övertygande 
manifestering av vår identitet. Den viktiga slutsatsen är att; Vi människor an-
vänder oss av föremål för att uttrycka vår identitet. Men det intressanta är att 
föremål även används som sätt att göra avstånd till det man inte är. Som defi-
nitionen av identitet enligt Webster’s Dictionary of  English Language: ..dis-
tinguish one person or thing from what it is not. (Krippendorff, 2005;162). 

Ibland sker en önskan om en ny identitet. Det kan ske genom yttre påverkan, 
ex. genom familjesituation, bostad, arbete, intressen eller vänner. Men när 
brytpunkten sker så finns det två vägar att gå.  Antingen väljet man att spara 
objektet (ofta på en undanskymd plats) eller så kastar man det. Gemensamt 
är att det finns en önskan om att föremålet ska vara så långt ifrån ens jag att 
det ej längre kan kopplas samman med ens (nya) person.

Många väljer att spara föremålen ett tag. De hamnar i byrålådor, på vindar 
och i garage. Ofta uppstår det en komplex situation som Olli Lagerspetz 
(2009) beskriver som jag själv har upplevt många gånger. Jag vill inte ha 
föremålet framme så besökare ser det. Men jag kan inte heller kasta det 
eftersom jag har så många minnen knutna i föremålet. Jag är rädd att om jag 
kastar föremålet kommer även de minnen jag har av platser och personer 
som är kopplade till föremålet att försvinna. Föremålet har ett syfte som min-
nesbärare. Genom att gömma undan föremålet låter man det stå på emotion-
ell avkylning tills man är redo att göra sig av med det. För soptunnan är oftast 
i slutändan där föremålen hamnar. 

Jag tror få är medvetna om de djupliggande orsakerna till att vi kastar så 
pass mycket. Vi ser inte sambandet mellan en produkts förlorade värde för 
oss och vår ändrade identitet. Vi ser bara den saken och känner avsmak, hur 
den inte går ihop med den självbild vi har. Jag tror inte vi är medvetna om 

Vi människor 
använder oss av 
föremål för att 
uttrycka vår 
identitet. 
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produktens värde i relation till vår historia. Jag har inte hittat någon informa-
tion som beskriver detta fenomen, men inte heller något som motsäger det. 
Det verkar finnas ett glapp här. Vi fokuserar bara på vad den betyder för oss 
just här just nu. Det är så vi har blivit inlärda att relatera till föremål i det kon-
sumistiska samhälle vi lever i. 

Konsumtion.
En ändrat identitet kräver nya kontrakt med nya produkter för att bibehållas, 
alltså kräver den nya identiteten att vi konsumerar. Vi erövrar vår identitet 
genom att konsumera. Vi köper oss till den självbild vi vill ha (Bjärvall, 2007). 
Vissa identiteter bygger helt på konsumtion, som ex; en person som uppfat-
tas som trendig och alltid har det senaste. För dem är konsumtion grunden, 
det de köpte förra veckan har förlorat sin betydelse för dem. Det betydde 
nytt. Men när personen använt det en gång och en viss tid passerat förlorar 
det sin betydelse för dem eftersom det ej längre stämmer in på deras identitet 
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”we work to make 
money in order to 
buy things to dis-
tract that will dis-
tract us from having 
to work”.

Papanek (1995; 186)

som en person som alltid har det senaste. Själva objekten personen köper 
är ej det viktiga då, utan handlingen att konsumera är det som manifesterar 
din identitet. I ovanstående fall så har objektet för konsumtionen antagligen 
aldrig haft en särskild stark anknytning till dig. Den fann sin mening bara i 
stunden man köpte den. Det kan vara i många fall då personen köper och 
sedan utan att ens ta upp ex. plaggen stoppar in påsarna i garderoben. 

Mitt fokus ligger på de fall då du köper ett föremål och ser det som viktigt 
för dig, tills det föremålet förlorar sin anknytning till dig. 

Konsumtionens betydelse för identitetsbyggande och vår uppfattning av 
produktvärde, har sin start i industrialismen. Designutvecklandet av nya 
föremål hade då funktionen i centrum. Föremål skulle vara funktionella och 
praktiska i första hand. Designen kunde även vara ett dekorativt inslag under 
tidig industrialism för att dölja funktioner. Under modernismen betonades 
funktionen framför allt annat. Ytliga dekorationer skalades bort för det enkla 
och rena uttrycket. Vi uppmuntrades att konsumera. Det välkända uttrycket 
från 1960-talet, ”slit och släng” av Lena Larsson, beskriver tankegången att 
samhället skulle byggas upp genom konsumtion. Det har varit en norm sedan 
dess att den ”samhällsekonomiska tillväxten ska byggas genom konsumtion” 
(Svensktnäringsliv, 2007).  När det postmodernistiska samhället växte fram, 
flyttades fokus från funktion till vad produkten innehåller för värderingar. 
Genom det vi konsumerar samt vad vi väljer att konsumera, manifesterar vi 
en identitet. Design kan användas som klassmarkör. Att ha en sådan produkt 
visar att man tillhör en speciell grupp i samhället vilket skapar gemenskap 
med andra som bär samma markör, och samtidigt utesluter de som inte gör 
det. ”Hög status hör mer samman med vad vi äger än vilka vi är” (Angelöw 
och Jonsson, 2007:87)

Till stor hjälp för min förståelse av vad konsumism och konsumtionssamhäl-
let innebär har Zygmunt Bauman bok; Konsumtionsliv (2008) varit. Det är 
ett välkänt uttryck att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Men som Bauman 
beskriver är vi även själva varor i detta konsumtionssamhälle. Det var en ny 
infallsvinkel för mig och som gjorde att många bitar föll på plats för att förstå 
hur världen fungerar idag. Bauman drar ofta jämförelser mellan produktions-
samhället och det konsumistiska samhället. Produktionssamhället skedde vid 
tidpunkten innan industrialismen. Den främsta skillnaden är att i Produktion-
ssamhället så ärvde du din identitet. En identitet som i det flesta fall var fast. 
Man föddes in i den. I konsumtionssamhället är det varje persons eget ansvar 
att skapa sig en identitet. Vilket för många skapar stor stress. 
Bauman använder två termer; konsumtion och konsumism, och definierar 
skillnaden: på konsumtion som en enskild person sysselsätter sig med och 
konsumism som är en egenskap hos samhället. Definition av Konsumtions-
samhället (Baumans, 2008:39):
”det som kännetecknar är en ständigt växande omfattning och intensitet hos 
begären, vilket i sin tur innebär omedelbar användning och snabb ersättning 
av de föremål som förhoppningsvis ska tillfredställa dem/…/ Nya behov 
behöver nya varor; nya varor behöver nya behov och begär; konsumismens 
ankomst varslar om en tid då åldrandet är inbyggt i de varor som bjuds ut på 
marknaden och signalerar en spektakulär uppgång för avfallshanteringsindus-
trin…”
”Komsumtionen är inte medfödd utan lärs in – den är ett kunskapskapital 
varje generation erövrar enligt sin tids förutsättningar” (sylwan:2008:53)
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Det affärerna vill är att du ska tro att konsumera gör dig lycklig. Även Pap-
anek (1995) tar upp hur vi försöker tillfredsställa våra behov med objekt men 
aldrig riktigt lyckas. Vilket skapar denna ändlösa cykel av konsumera och kas-
ta. Jag fastnade för ett citat av Papanek (1995; 186) ”we work to make money 
in order to buy things to distract that will distract us from having to work”.
Väldigt passande. Fångar det syfte och värde föremål har för oss. Att de ska 
rädda oss från en grå vardag. Om föremålets värde då är nyhetens behag kan 
man förstå att en långsiktig relation till föremålet är omöjligt.  Enligt Bauman 
vill det konsumistiska samhället förhindra dess medlemmar att bli för engag-
erade i de föremål de äger. I uppmanas att städa/kasta, göra rent hus. Jag kan 
se en parallell till den ökande populariteten med loppisar, eller ytterligare hur 
soptippsbergen ökar. Vi älskar att göra rent hus. Att göra oss av med våra 
gamla prylar. Så vi har plats att köpa nya. 

Att vi konsumerar varor handlar enligt Bauman (2008) i grund och botten 
om att öka värdet på oss själva som varor. Det krävs att du hela tiden up-
pdaterar ditt eget värde som ”vara”. Jag kan här se ett samband med en av 
de bakomliggande anledningarna till att vi klipper av banden till föremål när 
de inte längre hjälper till att öka värdet på oss själva som ”varor” i samhäl-
let. Det kan tyckas provocerande att använda termen ”varor” för att beskriva 
människor. Men jag finner det passade för att beskriva de psykologiska 
orsakerna. För medborgare i samhället gäller det att ständigt öka värdet på 
sig själva. Ett CV kan ses som ett tydligt exempel på det. Ett CV är egen-
tligen inget annat än vilken innehållsförteckning som helst på ett föremål. 
Och för att vara säker på att en ex. uppdragsgivare kommer vilja ”köpa” just 
dig, ligger all press på dig att göra dig så eftertraktansvärd som möjligt. Att 
bli eftertraktad kan göras genom utbildning, bostad eller enklast genom at-
tribut som de föremål du väljet att själv konsumera. Allt ansvar ligger på dig 
att välja och konsumera de föremål som förhöjer värdet på dig själv och din 
identitet. Samt att du bör göra dig av med de föremål som inte hjälper dig att 
höja värdet på dig själv (annars hotar de nedvärderade föremålen att dra ned 
värdet på dig själv.)

Bauman betonar även att det är nedtoningen och misskrediteringen av 
gårdens behov med nedsvärtningen av dess objekt som skapar en rädsla hos 
oss konsumenter. Att behålla de objekt som är uttryck för gårdagens behov 
är i konsumtionssamhället ett uttryck på slöhet, feghet, okunnighet eller 
allmän underlägsenhet. Det är då helt förståeligt att man undvika de konnot-
eringarna till sin person. 

En tidigare kurs under andra året läste vi kulturstudier. Där pratade vi om att 
genom konsumtionen visar vi våra val och ställningstaganden, vad vi väljer 
och vad vi väljer bort. Det kulturella kapitalet har stor vikt vill val av produkt, 
eftersom genom vår uppfostran kan vi omedvetet ha med oss ett habitus som 
predisponerar oss på ett sätt som hade gjort val av något annat omöjligt. Det 
sneglar in på ämnet med determinism inom filosofin tycker jag.

Soneryd och Uggla (2011) tar upp hur det som uppfattas som naturliga be-
teenden kan vara svårt att kritisera eftersom vi helt enkelt inte ser att det är 
ett problem. Att kritisera konsumtion och vad det gör med oss som männi-
skor är svårt eftersom konsumtion är normen.  
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”Vi lever i en kultur som på alla sätt uppmanar oss att konsum-
era, som talar om för oss att vi är vad vi har./../ Guldet fick en 
gång i tiden sitt värde bland annat för att det omgavs med myter 
om evigt liv./…/ Att lämna något efter sig är fortfarande ett sätt 
att uppnå odödlighet, att leva vidare efter sin död. I stället för 
Gud har vi etablerat en sekulär religion som kretsar kring pengar 
och prylar. Konsumtionssamhällets credo är i själva verket vår 
dominerande odödlighetsideologi.” (SVD, under strecket, 2003)

Sammanställnig av min research:
I konsumtionssamhället vi lever i använder vi oss av föremål för att mani-
festera vår identitet. Vid önskan om ny identitet bryter man med den gamla 
identitetens föremål, och de föremålen förlorar sin anknytning till personen. 
Vi lär oss att det är enda sättet att skapa en identitet är genom konsumtion. 
Du är vad du äger. Att konsumera sin identitet gör varje identitet kortsiktig, 
vi uppmanas att ständigt skapa nya, och därför inte fästa oss vid de föremål 
vi konsumerar eftersom de snart kommer ersättas. 

Problemen det skapar:
Det vi har glömt är att även om en produkt har förlorat sin betydelse för oss, 
så kan den fortfarande var värdefull för någon annan person eller organisa-
tion. Vi ser inget värde i en ex. taklampa i metall från 80-talet som du köpte 
när du flyttade hemifrån. Den passar ej längre in i vår självbild som lyckad 
och framgångsrik, och modern. Men den lampan kan vara värdefull för met-
allindustrin, eller för din granne. Vi köper och slänger utan att vara medvetna 
om dess påverkan på det sociala, ekonomiska samt ekologiska hållbarheten. 
Angelöw och Jonsson (2007;87) talar om två typer av livsformer; varandet 
och ägandet. Varandet där ens önskan är att dela med sig, visa solidaritet har 
bortträngt i det industriella samhället. Idag gäller förvärv, innehav av egen-
dom vilket ger den sociala karaktären en inriktning på ägande.  Vi trampar 
andra på tårna, struntar i andras levnadsstandard för att kunna erövra de 
föremål som vi hoppas ska ge oss den eftersträvade identiteten. Kravet på att 
vara lyckad mäts i de ting du förvärvar, och därigenom har råd att kasta. 

Men varför är egentligen shopping ett så stort problem? /../ I 
dag söker vi bekräftelse och identitet genom shopping.  –Det är 
allvarligt framför allt av två skäl. Det har dels, vilket vi såg i Lon-
don, inneburit att de gamla sätten att lösa sociala problem inte 
längre fungerar som de brukade göra. Dels måste vi ställa oss 
frågan hur mycket shopping och hur många produkter vår planet 
egentligen tål? Vi är redan för många människor och inom tio år 
är vi nästan tio miljarder, hur kan planeten klara av att producera 
för shopping på den nivån?  –Det är en fråga om mentalitet. Vi 
är inställda på att mäta vårt välstånd och vår lycka genom till-
växtökning. De tillstånd som kan uppnås eller de saker som kan 
förvärvas utan pengar räknas inte. En av paradoxerna är ju att 
när vår bil går sönder eller vi själva skadas och åker till sjukhus 
ökar BNP, men om du går till din granne och hjälper honom i 
hans trädgård förändrar det inte BNP.

(SVD, 2011-08-21)
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Motivation.
Min utgångspunkt är att utifrån researchen av problemen som kombination-
en; produktvärde –identitet -konsumtion skapar göra något som uppmärk-
sammar om det. Att få personer att inse att det inte är objektet som ”blivit” 
till skräp, som man vanligen uttrycket det. Utan att det skett en brytpunkt i 
relationen mellan objektet och dess subjekt (brukare). Och att den brutna 
anknytningen är orsaken till objektets förlorade värde i subjektets liv. 
Min förhoppning är att genom användandet av min produkt ska brukaren 
kunna återupptäcka sin brutna relation till objektet och därigenom ifrå-
gasätta objektets plats och mening i den boendes liv och i samhället. Alltså 
vill jag medvetandegöra att det man anser som avfall och kastar har ett värde. 
Om inte för dig själv så för din nästa och återvinningen och därigenom för 
utvecklingen till det hållbara samhället. Att göra det här är mycket viktigt för 
att skapa ett hållbart samhälle. Det ställer viktiga frågor i hur vi relaterar till 
föremål i vår omvärld och öppnar upp för en diskussion. 

Syfte:
Att undersöka hur vår syn på produkternas värde 
förändras.  Att genom en produkt 
medvetandegöra att föremålet fortfarnde kan ha ett 
värde för någon annan. 
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Min produkt.
Det jag har gjort är 12 st. utspridda fönster placerade på miljöhusets bort-
ersta hörna, som vetter mot den vackra bäcken. 5 av fönstren har storlek 
41x21 och 7 av fönstren har storlek 21x21. De är placerade alla på olika höjd, 
men ingen är lägre än 135cm, för att en soptunna ska få plats under. När de 
boende kliver in i miljöhuset står de inför valet av den box vars färg och form 
på bästa sätt framhäver det föremål de vill ge. Boxarna hänger upp och ned 
på ett stativ. På stativet står en instruktion till användandet. De boende lyfter 
av en box från stativer. Roterar boxen 180*. Och väljer sedan vart i rummet 
de vill placera det. Vilken plats i rummet skulle bäst framhäva det de vill ge 
sin granne. De står även inför valet att placera boxen med glassidan fram 
eller placera in med den massiva sidan fram mot rummet. Valet handlar om 
att visa upp eller skapa nyfikenhet. För att underlätta förståelsen av de olika 
möjliga placeringarna är det på fyra av de tolv lådorna citat placerade på den 
massiva sidan. Dessa citat har varit viktiga för mig, och jag har valt att placera 
ut de fyra citaten i min text (de som är ensamma på ett uppslag). På varje box 
finns tre stycken hål i nederkant (två stycken på en massiv sida samt ett hål 
på motsvarande massiva sida). Dessa håls syfte är att underlätta hanteringen 
av lådorna då de förflyttas i rummet. Så användaren känner sig säkert i sitt 
grepp. Boxarna placeras in i de små fönstren och väggens tjocklek skapar 
hyllplanet. 
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“Avgörandet om X är skräp 
handlar alltså om den plats 
som X har i ett mänskligt 
liv”.

Olli Lagerpetz ; smuts
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Förhållningssätt 
Mitt förhållningssätt när jag arbetar med designprocessen är alltid undersö-
kande och reflekterande. Det är viktigt så jag hela tiden kan ha argument och 
förstå varför jag gör det jag gör. Den förståelsen skapas genom bl.a. skisser 
samt ständig reflektion över hur resultaten av mina undersökningar förhåller 
sig mot mitt projekt syfte. Huruvida resultatet för mig framåt åt rätt rikt-
ning eller om det inte passar inom mitt ramverk. Design kan ofta handla om 
intuition i besluten som kan vara svårförklarlig, men genom att försöka sätta 
ord på känslan bakom valet blir ens processer mer medvetna och lättare att 
kontrollera. Under mitt projekt har jag önskat vara öppen för kritik från olika 
stakeholders (handledare, uppdragsgivaren samt klasskamrater). Eftersom det 
är när du får konstruktiv kritik som arbetet kan utvecklas och förbättras. Men 
ändå är det i slutändan viktigast att den känns bra för mig. Det är mitt exam-
ensarbete och jag vill kunna känna mig stolt över resultatet. 

För att kunna förhålla mig kritisk mot mina källor har jag bl.a. valt att undvi-
ka källor som wikipedida och använt mig främst av tryckt litteratur. Ofta har 
flera källor konfirmerat informationen hos varandra. 

I mitt examensarbete har jag arbetat i och kring en offentlig plats. Det är vik-
tigt att förstå det offentliga rummet och vad det kan vara för oss människor. 
Gabrielsson (2007) diskuterar konstnären Richard Serras uppmärksammade 
verk på Manhattan som exempel på vilken roll konsten kan och bör spela i 
den offentliga miljön. Det handlar om det platsspecifika konstverket. Serras 
gigantiska konstverk väckte minst sagt reaktioner, och människor krävde att 
det skulle flyttas. Men Serra vägrade och sa att flytta konstverket var likty-
digt med att förstöra det. Det finns paralleller jag till hur jag tänkt kring min 
produkt på platsen. Jag har i mitt arbete hela tiden haft just den specifika 
platsen i åtanke och förhållit mig till dess förutsättningar. Solens bana har 
styrt placeringen av fönster i miljöhuset. Ett annat miljöhus skulle ej passa att 
ha fönster på sättet jag gjort nu anser jag. Fönstrens rytm och mönster drar 
till förutsättningen på platsen med den intilliggande bäcken. Serra både utgår 
från plasten men vill även påverka platsen. Han vill skapa plasten i fysisk och 
konceptuell bemärkelse. Han förvandlade hela platsen (Gabrielsson, 2007). 
Jag måste förhålla mig till att vad jag gör kommer förändra uppfattningen 
av rummet både inifrån sett och utifrån. Under min process har det varit ett 
vågspel i hur mycket jag vill förändra i rummet. Jag har funderat mycket kring 
hur stor plats det bör ta eller ej. Det är en balansgång mellan att uppmärk-
samma och vara ”skrikig”, vilket jag vill undvika eftersom det skrikiga snabbt 
blir tröttsamt och man stänger ute det. Ibland lyssnar människor bättre om 
man viskar. 

Dramaturgiskt
För att förstå relationen mellan objekt och användare har jag tidigt i arbetet, 
efter min definition av projektet, försökt se hur objektens livslängd och 
förhållande till dess användare kan passa in i ett dramaturgiskt perspektiv. 

Designteori
Under den här utbildningen har vi lärt oss ett användarcentrerat förhålln-
ingssätt mot design. Att försöka se och förstå hur den person som använder 
produkten kommer att se och förstå den. Det finns en term för det perspek-
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tivet; second order understanding (Krippendorff, 2005). 
För att utgå från användarens perspektiv har jag arbetat med scenarion, och 
försökt föreställt mig samt försökt försatt mig i den situation som de boende 
kommer vara i då de möter min produkt. 
”Användarvänlighet är avsaknaden av avbrott i användandet” (Krippendorff, 
2005:88) . Som designer bör man försöka förutse de betydelser som artefak-
tens brukare kommer se. Ser en artefakt ut att ha en viss funktion (ex. böjlig) 
ska den också ha den funktionen. Avbrott i användandet sker när artefakten 
inte uppför sig på det sätt som användaren tänkt sig. Det förväntade resulta-
tet av handlingen och det man uppfattar faktiskt har hänt skiljer sig markant. 
Krippendorffs poäng är att människor reagerar inte på stimuli, utan vad det 
stimuli betyder för dem. I mitt arbete har jag förhållit mig mot de teorierna 
om användarstimuli exempelvis genom att utforma en pil som visar rikting. 
Människor har lärt sig att pil uppåt betyder att något ska lyftas. ”Artefakters 
betydelse är ej konstant, utan dess betydelse ändras vid användandet” (Krip-
pendorff, 2005:77). Människor lär sig hela tiden och därför förändras även 
deras förståelse av artefakten. Från första gången man möter till när använ-
dandet har skett ett tag eller kanske varit i kontakt med liknande tidigare. 

Ibland kan rädslan att göra fel avskräcka från användning. En oro för att 
andra ser ens misstag. De känslorna kan vara relevanta för mig. I ditt hem ser 
ingen om du använder ett föremål ”fel”. När interaktionen med produkten, 
som i mitt fall, sker i det offentliga rummet, kan alla se dina eventuella mis-
stag. Därför viktigt med tydlighet så att alla de boende förstår. Så de alla kan 
ha glädje och nytta av min produkt. 

Inte utgå från mig
Att ha ett förhållningssätt som utgår från användarna handlar om att bli styrd 
av vad jag själv vill åstadkomma, utan istället se vad användarna behöver. I 
och med mitt uppdrag måste jag även se ur perspektivet vad NBAB vill ha. 
Det har varit en svårighet att förhålla sig i balansen mellan rummets begrän-
sningar och användarens möjligheter. 

Det finns ”ett begrepp som heter designa för socialt tryck /.../ -vi vill att folk 
ska tycka vi är rättvisa, reko, goda och generösa” (sylwan :55). Sylwan förkla-
rar hur vi trycker oftare på skicka pant till välgörenhet, om någon står bred-
vid och ser på. Den vetskapen om det mänskliga beteende, hur vi förhåller 
oss till varandra, har jag haft i bakhuvudet i utformningen av vad det kan bli. . 

Vad det kan bli
Under min process har jag varit fri i förhållningssättet mot vad slutproduk-
ten kan bli. Det är ett nytt slags förhållningssätt. Alltid innan har man vetat 
tidigt inom vilken kategori slutresultatet ska bli; ex. att nu ska du göra ett 
köksredskap. Det är första projektet när slutet kan bli vad som; till och med 
något annat än en produkt; ett koncept eller dylikt. Ett nytt sätt att angripa 
designprocessen som är friare, och därigenom även osäkrare. Ifrån upp-
dragsgivarens håll (Nybro Bostad) var det fria tyglar att skapa något som kan 
passa in på platsen samt vara estetiskt tilltalande. Som tidigare nämnt passar 
NBAB’s term ”utsmyckning” inge vidare mot vad de egentligen efterfrågar. 
Enligt kursplanen² kan man utläsa att det är inget krav på att slutresultatet ska 
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“Det handlar om ett förhål-
lande mellan en person 
(agent) och ett föremål. Att 
kasta bort är att kapa av 
sina kontakter med föremå-
let”.

Olli Lagerspetz, Smuts
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bli en produkt i den traditionella uppfattningen. Betoningen ligger istället på 
innovation. Vilket inte betyder att man måste uppfinna hjulet på nytt. En fälla 
där studenter lätt hamnar då man önskar visa upp just sin unikhet, men istäl-
let slår man knut på sig själv i jakt på det ultimata iden. Mer fördelaktigt är att 
ta tillvara på de idéer och experiment som redan gjorts. Föreläsaren Maxwell 
Gladwell höll på World Creativity Forum 2011 ett inspirerande tal om att det 
är bäst att vara trea. Ett vanligt fel hos studenter är att man vill baka in så 
mycket som möjligt i en produkt. Multifunktionalism till gränsen. Det har sin 
grund i en osäkerhet på själva idéns bärkraft. Jag har varit medveten om den 
fällan redan tidigt, och försökt lita på styrkan i enkelheten. 

Normer:
Förhållningssätt mot normer. Hegemoni innebär att det dominerande syn-
sättet blir normen. De med makt arbetar för att bibehålla denna norm som 
ständigt ifrågasätts av de oppositionella. Inom design är det viktigt att vara 
medveten om den här strukturen eftersom hegemonin kan sätta käppar i 
hjulet för den kreativa processen om man är oaktsam. Med det menar jag att 
vi är väldigt styrda i våra tankebanor. Om någon säger bil så tänker du på en 
klassisk halvfyrkantig variant enbart för att vi har lärt oss att det är normen. 
Sällan så forstsätter man ett steg till och ifrågasätter varför det ser ut så och 
inte som en rund boll, eftersom man inte ifrågasätter det naturliga. Hege-
monin kan då göra att alla produkter som produceras blir ganska likartade, 
eftersom ingen tar de extra stegen tillbaka och undrar varför man ser det ur 
det perspektivet.

Enligt Norman (2005) har vi ett procedurminne som kan både hjälpa och 
stjälpa en när man arbetar i en kreativ process. Du Gay (1996) skriver om att 
alla nya produkter endast kan förstås utifrån vår tidigare begreppskarta. För 
att underlätta folks förståelse av nya produkter använder man sig gärna av 
gammalt formspråk. Normen i mitt projekt är att mitt är mitt, och sedan ska 
jag slänga det. Jag måste vara medveten i mitt projekt att jag arbetar mot en 
norm. Mot vad som är det normen i samhället; Köpa och slänga. ”Och ingen 
vill riskera att stå utanför samhället. Alla anpassar sig efter majoritetens ön-
skemål där ägandets livsform dominerar” (Angelöw och Jonsson 2007:98). I 
detta samhälle råder rätten att förvärva och behålla. Det är en rättighet ingen 
ifrågasätter. Ingen kan ifrågasätta var eller hur du förvärvade din egendom 
eller vad du gör med den. Att du sen inte heller använder dig av det du har 
förvärvat är inte heller någon annans angelägenhet. Ingen som ifrågasätter 
varför du har en borrmaskin hemma du använt en gång. Du äger den. Det är 
din rätt att inte använda den. 
Det kan vara mycket svårt att gå emot en norm. Det inser jag i efterhand 
med tanke på gruppintervjuerna. Mina förslag bröt mot normen för vad ett 
miljöhus är och därför blev jag bemött med avståndstagande. Jag tvingade de 
att bryta sitt normförhållningssätt och det är inte bekvämt, och de satte sig på 
spjärn. Bryta eller ifrågasätta normer är alltid jobbigt och människor slår det 
hellre ifrån sig, och säger; det är omöjligt. 

Våra vardagshandlingar bidrar till att upprätthålla normen. Så länge vi inte 
stöter på problem reflekterar vi ej över vad vi gör. Det först när vi stöter på 
ett hinder i vår rutin vi faktiskt börjar reflektera över olika förhållanden och 
hur man faktiskt lever. Vanor är viktigt för oss. Det mesta vi gör sker genom 
rutinmässigt handlande. Vi formar vårt liv genom tidigare tolkningar och 
erfarenheter. Det spar oss massor av tid och energi varje dag. 
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Nyttan av att göra:
I människans natur ligger en ovilja till förändring, och det bör man som de-
signer vara medveten om. En motspjärnlighet mot att lämna det man känner 
till och kanske göra avkall på vissa bekvämligheter. Men miljöhoten målas 
upp med tjocka svarta rubriker och det är dags att reagera. Isarna smälter. 
Djurarter dör ut. Orkaner. Översvämningar. Slut på olja. Men ett större hot 
än själva hoten är människors attityd mot dem; ”denna vanmakt kan faktiskt 
ses som det största hotet” (Angelöw och Jonsson 2007). Skrämseltaktik ska-
par ångest och vi reagerar genom att stänga av och skjuta det ifrån oss. Det 
ger upphov till försvarsmekanismer. Så det är viktigt att inte bara ge hotbilder 
utan även handlingsalternativ. Poängen är ju att det faktiskt spelar roll vad 
du, just du, som individ gör eller inte gör. I mitt examensarbete har en viktig 
del varit delaktighet. Att de boende ska känna delaktighet och bli medvetna 
om vilken roll se spelar i för att skapa ett hållbart samhälle. De ska kunna se 
resultat, och genom bytarplattformens funktion se hur de bidrar till ett bättre 
samhälle. 

Metod
De viktigaste metoderna i mitt projekt har varit skisser, 3D renderingar, 
skalanpassning samt observationer.. I mitt val av metoder har jag utgått från 
de kunskaper om designmetoder vi har lärt oss under utbildningen. Jag har 
sedan avvägt det mot vad jag anser vara relevant mot vad jag vill ta reda. En 
metod för att ta sig vidare är att lyssna på kritik och ifrågasättning från berör-
da stakeholders. I detta fal NBAB. Vi har haft kontinuerliga möten med dem 
ungefär var tredje vecka då vi har presenterat våra idéer och de har kunnat ge 
kommentarer. Deras kommentarer har främst handlat om byggnadstekniska 
samt ekonomiska frågor. 

Vi började med att göra en backtracking, för att se vad för liknande objekt 
som gjorts tidigare. Det är nyttigt, så man inte upprepar, utan kan dra nytta 
av den kunskap som redan finns. För att komma igång är det bra att göra en 
moodboard som fångar känslan av vad jag vill åstadkomma. Vi utgick även 
från frågeställningar för att tydliggöra för en själv vad man vill åstadkomma. 
Exempelvis från ### som handlar om vilken målgrupp man utför designern 
för och i vilket syfte. Det gjorde jag tidigt och moodboarden har förändras 
vartefter syftet av mitt projekt blivit tydligare för mig själv. En annan ny 
metod jag använt mig av är ITK. Det är en grundläggande metod och ett bra 
sätt att tydliggöra för sig själv vad man gör och vad målet är. Inom ITK an-
vänder man sig av kombinationen av bilder och ord för att uttrycka dagsläget 
och vad ens mål är att åstadkomma

Alla metoder jag hade önskar göra har ej varit genomförbara. Exempelvis 
intervju av de blivande boende. Det är en nackdel att jag inte vet hur de per-
soner som kommer använda min produkt tycker och tänker kring konceptet. 
Jag har dock löst det med gruppintervjuer där personer med hjälp av bilder 
diskuterat kring bostadsområden samt åsikter om miljöhus. Att använda 
bilder underlättar förståelsen mellan personer och har sitt ursprung i ITK 
metoden. Att tala med människor är en viktig metod i designarbetet eftersom 
det är andra än mig själv som kommer i kontakt med slutresultatet. Det var 

”om ni vattendrop-
par visste vilken 
roll ni spelar i er 
obetydlighet. Bil-
dar bäckar formar 
strålar. Samlar er till 
vattenfall. Utan er 
gemenskap funnes 
inget Niagara” 

Thord Wallén
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mycket bra att möta människor i rätt åldersspann samt boende i liknande 
kontext för att få in åsikter. För att öka effektiviteten gjorde vi tre som hade 
samma uppdragsgivare gruppdiskussionerna tillsammans. Först försökte vi 
dra ihop till allmän diskussionskväll. Vi bjöd in människor på stan, satte upp 
lappar samt bjöd in stakeholders (ex. NBAB). Med det fallerade. Ingen kom. 
Då valde vi istället en metod där de inbjudna var intresserade och villiga att 
delta. Mindre grupper på 5-8 personer från två olika platser, men totalt ett 
tretiotal. Dels statsbyggnadsrådet och hyresgästföreningen stabbläggarens 
möte om innegårdarnas utseende . (för närmare redogörelse för mötena, se 
bilaga ett)

För att tänka mig in i de boendes situation fick jag tips att använda mig av 
scenarion. Jag har ritat upp olika tänkbara alternativa händelser. För att få 
en mer grund till hur människor tänker kring återvinning har jag läst sam-
manställningar av intervjuer om personers relationer till avfall. Exempelvis 
Naturvårdsverket rapport¹ samt böcker baserade på intervjuer: ”Individ 
och miljö” samt ”(o)möjliga livsstilar.” Kritik kan lätt riktas mot scenarion, 
menar Krippendorff  (2005) eftersom designerna mer eller mindre avsiktligt 
kan styra det tilltänka händelseförloppet så att det överensstämmer med vad 
designern vill åstadkomma. En metod att föredra framför scenarion är alltid 
observationer. Vilket under mina förutsättningar är omöjligt. Men jag har 
gjort närmsta möjliga genom att dokumentera händelseutvecklingen på mitt 
experiment med bytarhyllan i miljöhuset. 

Experiment och observationer
Mitt starkaste argument för att mitt koncept kommer att fungera på plats är 
att jag valde att bygga en bytarplattform i mitt eget miljöhus. Jag utförde ett 
experiment där jag riggade en hylla med några föremål som jag ansåg vara 
”skräp” och skrev en skylt; Bytarhylla -  här kan du lämna eller ta de saker 
du vill. Jag övervakade och observerade händelserna på bytarhyllan. Det tog 
nästan en vecka sedan kom den igång. Kontinuerligt sedan dess byts föremål. 
Fortfarande efter nästan två månader är den fungerande. Föremålen som 
placeras dit är små, mestadels böcker och övriga småsaker.  Jag har även letat 
information om likande företeelser som bekräftar att människor gärna kan 
tänka sig att ta föremål ur miljöhuset NBAB har genomför ett liknande med 
ett bibliotek i ett miljöhus (nybrobostad.se). Även bostadsrättföreningen 
bränneriet i Stockholm har ett rum kallad Prylen där ”medlemmar ställa ut 
saker som någon annan kan få glädje av” (bränneriet, 2011). Även Sylwan 
berättar om en grattis loppis i källaren i en bostadsförening. Så potentialen 
finns definitivt. 

Platsobservation
Jag har undersökt platsen för bostadsområdet så gott det går. Vi var inför 
byggnadsstängslet och gick i de ännu inte färdigbyggda husen. Det var my-
cket bra för att få en uppfattning om platsens storlek och relation mellan de 
olika komponenterna. Det upplevs större när man står där, än vad det gör på 
planritningen.

Tidigt övervägde jag att göra observationer över hur människor beter sig i ett 
miljöhus. Att sätta upp en kamera och studera rörelsemönster, vilket kunde 
vara relevant för hur jag placerade mitt objekt. Men valde bort det när jag väl 
definierat mitt projekt närmare. Det var ej relevant att göra observationer för 
att se produktens värdeförändring. Under mitt examensarbete har jag använt 

Efter 9 dagar:
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mig av fler metoder än tidigare samt utnyttjat de designteorier vi har lärt oss. 
Bl.a. orienterings metaforer som handlar om att ”allt har en framsida och att 
vi människor alltid vill kunna titta på framsidan” (Krippendorff, 2005:100). 
Det är där vi känner igen och hämtar den viktigaste informationen om arte-
fakten. En utmaning i mitt arbete har handlat om hur jag ska de boende att 
förstå hur man placerar in lådorna i fönstren. I princip går det att placera in 
lådorna hursomhelst. Men för många valmöjligheter kan även göra det mer 
komplicerat än det behöver vara. En metod att lösa det är användningen av 
detaljer för att underlätta förståelsen av helheten. Krippendorff  (2005:102) 
radar upp fem kriterier för att skapa attraktion. Nyhetens behag är en av dem 
Och det motsvarar min produkt verkligen. Få har hört om någon liknande 
idé som har genomförts. 

Jag använde mig av användarstudier för att undersöka om och var tumhål be-
hövdes. Jag lät olika personer prova lyfta ned lådan från olika håll och medans 
de gjorde det, enligt Krippendorff ’s rekommendation, beskriva med ord vad 
de gör. Jag märkte då att man inte höll som jag tänkt, utan att de flesta höll 
på ett annat sätt. Jag kunde då anpassa lådarnas greppmöjligheter efter vad 
användarna önskade.

Skisser, 3D modelleringar och modell bygge
Framförallt har jag utnyttjat datorn som metod på ett nytt sätt genom 3D 
formgivning i programmen; Solidworks, Google Sketch-up samt rendering-
sprogrammet Kerkythea.. För att illustrera och förklara sina idéer använder 
jag mig av skisser på papper och i små pappmodeller. Jag har försökt att 
använda mig av de tekniker inom skissteknik vi har lärt oss. Det är ofta svårt 
att komma igång att bygga modeller eftersom det är lättare att bara skissa på 
papper. Pappmodeller är en nyttig metod eftersom det gör att man får en helt 
ny upplevelse av formens uttryck som en 3D rendering aldrig kan motsvara. 
För bättre förståelse av formen har jag även varierat mig och gjort i skala 1:1 
när jag arbetade fram fönstrens storlek och mönster. Det var verkligen bra. 
Först då insåg jag vilken storlek som krävdes för hanterbarhet. Den lilla ska-
lan kan inte ersätta hur uppfattningen kommer bli i verkligheten. 

Litteratur och inspirationskällor:
För att ta mig an mitt examensarbete har litteraturen varit den viktigaste 
grunden. Jag var från start motiverad att läsa mycket och lära mig mer om 
ämnet eftersom jag finner det mycket intressant. Dessutom tror jag de här 
kunskaperna kan vara till nytta längre fram i min karriär. Litteraturens genre 
har jag varierat för vidgat perspektiv. Även läst flertalet rapporter ifrån Natur-
vårdsverket bl.a. (Ewert, Henriksson och Åkesson, 2009), angående män-
niskors attityd samt förhållningssätt till avfallshantering. Det var mig mycket 
behjälpligt eftersom det stödde mina teorier om att det grundar sig i männi-
skors lättja och rutiner. 

Mycket av min inspiration har kommit genom läsning. Texterna har ofta 
formulerat problem som finns, och jag har blivit inspirerad att finns lösningar 
på de problemen. Att leta efter specifik inspiration kan vara svårt eftersom 
inspiration ofta handlar om det oväntade som för en in på nya tankebanor. 
Jag har funnit mycket inspiration genom att gå tillbaka och återupptäcka 
saker jag varit med om. Exempelvis utställning på Nordiska Museet förra 
våren som jag läste om igen (Nordiskamuseet, sopor, 2011). Konstnären 
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Kent Karlssons tryck i vitt på glas har varit en stor inspirationskälla för mig 
i hur det sammanbinder och sätter gränser mellan två rum. Jag har tittat och 
inspirerats av konstnärer mer än i tidigare projekt eftersom mitt arbete rör sig 
mot gränslandet för konst. I övrigt har hemsidor, företag och föreningar som 
visar människors kreativitet inspirerat mig bl.a. 365saker.se

Jag vill kunna redovisa belägg samt goda argument till varje del av framställ-
ningen av mitt resultat. En viktig metod för mig att uppnå det har varit att 
hela tiden kontinuerligt reflektera vad jag tänker. För mig är det otroligt vik-
tigt. För jag kan inte riktigt formulera mig varken för mig själv eller för andra 
om jag inte har fått ner det på text så jag även visuellt kan se det. 

Material:
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att inhämta den information man 
behöver, inte bara genom läsning, utan även genom att tala med människor 
som har kunskap jag behöver. Exempelvis när jag funderade på vilket glas jag 
behövde till lådorna talade jag med en glasmästare som förklarade skillnaden 
på polyackrylat och macroakrylat i avseende av reptålighet. 
Det var svårt att hitta en bra metod för att välja vilket material jag skulle ha 
till lådorna. Eftersom materialets känsla styr uttrycket. Jag ville att lådorna 
skulle kännas lätta men stabila. En svår kombination. Jag försökte visualisera 
olika idéer genom renderingar och skisser. Men det var omöjligt att ta beslut 
utifrån de grunderna. Jag var tvungen att införskaffa materialet för att kunna 
jämföra och ta mitt beslut. 

Arbetsprocess
Hela mitt examensarbete hade sin grund i att jag läste mycket om avfall samt 
kände starkt engagemang för ämnet. Det var min startgrop. Men sedan är det 
svårt att veta var man ska ta vägen när loppet väl börjar. Länge hade jag svårt 
att definiera vad jag ville göra egentligen. Jag arbetade med idéer med flera 
olika ämnen samtidigt; 1. att få människor att kasta mindre mängd avfall, 2. 
att uppmärksamma på de problem sopbergen orsakar, samt 3. att medvetan-
degöra om återvinningens baksidor (d.v.s. ökad konsumtion). För att få en 
struktur plockade jag ut citat som fångade vad jag ansåg det viktigaste för vad 
jag ville åstadkomma. De citaten tillsammans med en noggrann undersökn-
ing av Stakeholders intressen (NBAB), kandidatexamen i produktdesign samt 
projektets tema, kunde jag utforma mitt ramverk. Det ramverket har varit 
grundläggande i min process och allt jag producerar kan jag passa in och 
jämföra dess relevans mot ramverket. 

I upplägget av tidsplanen (se bilaga 2) har jag kunnat dra nytta av mina er-
farenheter från tidigare projekt. Under examensarbetet har jag även lärt mig 
mycket om min egen arbetsprocess. Jag inser hur strukturerad min process är 
när jag tittar tillbaka i workbooken, även om det kanske inte alltid känns så i 
den stunden man arbetar. Under åren har vi gång på gång blivit uppmanade 
att sätta upp allt vi gör på väggarna omkring oss. Och för första gången har 
jag verkligen gjort det. Följande bilder tagna med några veckors mellanrum 
under april är ett flöde hur jag arbetat med väggen och bytt ut efterhand. Det 
är verkligen en bra metod då väggen med skisserna blir en självständig boll-
plankspartner och ett viktigt instrument för att ta sig framåt i arbetsproces-
sen. Man omger sig med sina idéer och skapar därigenom en ”projektbubbla” 
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där allt handlar om arbetet. Denna bubbla kan vara både en för och -nack-
del. Inne i bubblan sker ett flow., vilket underlättar arbetet Men förhindrar 
möjligheten till en överblick. Att ta ett steg tillbaka och se sitt arbete ur ett 
större perspektiv. Bubblan handlar om ett ”här och nu” tänk. 

Min arbetsprocess börjar alltid med många ”utanför lådan” idéer. För mig 
är det en stor styrka i processen. Jag har lätt att producera. Även om det kan 
vara mindre realistiska och mer kvantitet än kvalitet. Det viktigt för mig att 
i ett tidigt skeende av processen få ur mig allt. Jag har märkt att jag inte kan 
”tänka ut” en idé. Jag måste använda mig av pappret för att tänka. Det är 
genom att visuellt se det (eller bygga det i små modeller) som jag förstår och 
oftast följer en direkt utveckling av det. ”Man lever sig in i miljöer och ska-
pelser där man skulle vilja vistas och verka. I föreställningars värd finns inga 
andra begränsningar än det man själva ställer” (Birgerstam, 2000:38). Det är 
relaterbart till min skissprocess. Jag föreställer mig in i skissen. Fantiserar om 
vad det skulle kunna bli utan att begränsa mig själv. Jag skulle vilja likna min 
arbetsprocess vid en timglasform. Det börjar väldigt brett med många idéer 
och möjligheter. Som Birgerstam (2000) uttrycker det; ”Information ini-
från blandas med information utifrån”. Sedan genom beslut, begränsningar, 
försök i modeller, reflektion mot ramverket kan idéerna efterhand sållas bort, 
utvecklas och tillslut återstår en. Vi har då rört oss till timglasets midja. Sedan 
kommer detaljnivån och då är återigen flera alternativ möjliga. Flera sätt att 
lösa, samt fler olika utseenden möjliga. Tillslut anländer vi i en stabil grund 
som hela timglaset, eller arbetsprocessen står på.

Just att arbeta på detaljnivå har varit ett viktigt mål. Jag vill kunna svara på 
hur stor varje liten vinkel och vrå ska vara och motivera varför det ska vara 
så. Detaljer som förhöjer helheten. Exempel på det är tumhålen jag utfor-
made, som lyfte lådans helhetsuttryck.  

Min process har verkligen haft sina svängar och jag har låtet de tagit det men 
under ett strängt bevakande öga. Jag har haft en känsla av vilken riktning som 
är rätt och därför inte låtit mig komma på avvägar. Det som framförallt har 
svängt är arbetet med platsen. Det är en ny del i min arbetsprocess att arbeta 
på så tydligt sätt med ett rum, en rumslig kontext och dess begränsningar 
samt möjligheter. Vid Linnéuniversitetet har jag aldrig gjort det, men under 
mina studier höösten 2011 i Belgien då jag läste Interiördesign har jag kom-
mit i kontakt med det. Det offentliga rummet är en ny parameter i proces-
sen att ständigt ta hänsyn till och reflektera och bolla sina idéer mot. Passar 
det på platsen? Hur upplever de som passerar det? Hur reagerar de boende? 
Efter en vecka? Efter tio år? Inlevelseförmåga är en nyckel skapandet och 
kan öppna många oanade dörrar (Birgerstam, 2000:40). Först så arbetade jag 
med miljöhuset, där jag såg en intressant aspekt i ett bortglömt rum. Sedan 
flyttade jag mig över till platsen på torget mellan byggnaderna då både NBAB 
samt mina handledare påvisade att det var en bättre plats för mitt projekt. 
Drygt en månad senare så mötte jag NBAB igen och de önskade då att jag 
skulle återgå till miljöhuset. Deras argument grundade sig på praktiska skäl 
(låsning osv.) samt att de kunde tänka sig en uppföljning i övriga miljöhus. Då 
jag bedömde deras argument som goda, valde jag att återgå till att utveckla 
mina idéer inom miljöhusets potentialer. Det var då jag framtog ett koncept 
som tillvida överträffade de idéer jag haft för torget. Att arbeta utefter det 
konceptet (att göra hål i väggen) blev därför mitt val, på grund av bl.a. den 
spännande konstrasten att det ifrågasatte vår bild av vad detta offentliga bort-

“Inlevelseförmåga 
är en nyckel skapan-
det och kan öppna 
många oanade dör-
rar”

 (Birgerstam, 
2000:40)
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“Bättre än med de ting som 
varje dag tillverkas, säljs 
och köps, kan Leoinas väl-
stånd mätas med de ting 
som varje dag kastas bort 
för att ge plats till nya.”

Italo Calvino; de osynliga städerna
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glömda rum kan vara och bli. Men miljöhuset har inte bara varit en möjlighet. 
Det har även skapat hinder i min arbetsprocess genom kravet om åtkomst till 
soptunnor. Min idé måste till stor del anpassas efter soptunnornas utformn-
ing (även om NBAB sagt att de kan placera de i rummet efter mitt önskemål). 
Det påverkade även utformningen av fönstrens mönster, d.v.s. högre upp. 

Efter andra delredovisningen upplevde jag en svacka i projektet. Jag upplevde 
en ångest och stark osäkerhet inför beslutsfattandet om det sista definitiva 
utseendet. Birgerstam (2000:81) beskriver det träffande om hur den grova 
skissen är ett uttryck för en ovilja att bestämma sig. Så länge man ej har ritat 
ut allt precis, så har man inte förstört andra möjligheter. ”och i samma stund 
som man har bestämt sig så har man omöjliggjort de andra alternativen.” 
Jag tror det beror på att man har arbetat med det så pass länge och är därför 
rädd att det sista uttrycket inte ska vara rättvisande för allt arbete jag lagt ned. 
Tidspress är lösningen för att tvinga fram de besluten som behövs.  

Att ha förmågan att strukturera och framförallt att prioritera kan vara en 
viktigare egenskap än den perfekta iden, om man ska tro arkitekten Birger-
stam (2000:82) intervjuade. Att ha förmågan att plocka ut vilka delar som är 
de viknaste. ”man behöver ju inte lösa alla skruvar och muttrar i kåken”. Det 
är därför det finns fler underbart begåvade arkitekter än framgångsrika. Det 
som är skillranden. De saknar förmågan att bestämma sig. En ökad förmåga 
att bedöma lämplig tidsåtgång har växt fram under åren. Man känner när 
intuitiva skissandet är tillräckligt och när det är dags att gå vidare. Men det 
betyder inte att det är lätt att gå vidare. 

I min arbetsprocess har citat varit mycket viktiga. De har givit mig stöd för 
att mina tankegångar har relevans och stämmer. Att det inte är något som 
bara jag tror om världen. För mig gav det även mervärde i utvecklandet av 
citat på produkten. Det ger konceptet ett annat djup. 

Resultat
Hur diskuterar jag hur mitt examensarbetes slutresultat motsvarar krav ifrån 
olika intressenter; examen i produktdesign, framtida yrkesroll samt uppdraget 
hållbart samhälle. 

Mitt slutresultat svarar mot mitt syfte med examensarbetet Att undersöka 
hur vår syn på föremåls värde förändras. Genom en produkt göra de boende 
medvetna om att även om de själva inte längre ser ett värde i föremålet, så 
har fortfarande föremålet ett värde för andra i samhället. Jag refererar till vad 
jag skapat som ”produkt” eftersom det är resultatet av något jag producerat 
och ett handgripligt objekt. Men även klassificeringar som gestaltning eller 
koncept är passande eftersom Skifte handlar om ett system.
Min produkt ökar medvetenheten genom att uppmärksamma på relationen 
mellan objekt och subjekt. Uppmärksamheten fångas när man stiger in i 
miljöhuset och de boende erbjuds en möjlighet till handlingsutrymme. Största 
fördelen mot att ha satt upp en vanlig hylla att utföra bytet av objekt på, är 
att jag tvingar de boende att verkligen se det föremål de inte längre ser. De 
måste fundera över föremålets kvaliteter när de står inför valet av vilken färg 
och form på lådan de bör ta. Samt var de ska placera lådan i rummet. Sedan 
ett tidigt skede i mitt arbete så har jag försökt motverka det rutinmässiga 
oreflekterade handlingar som ligger till grund för bl.a. de växande sopberg. 
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Är det bara en hylla med en skylt är det lätt att den missbrukas. Det blir en 
avstjälpningsplats för det man inte orkar sortera, vilket undviks genom den 
aktiva handling min produkt nu kräver. Genom min produkt byter de boende 
inte enbart föremål med varandra. De byter historier. Byter delar av sin iden-
titet. Föremålen får stå som representationer för dem som bor i Grönskog. 
Förhoppningsvis kommer de reflektera över hur mycket de köper samt varför 
de köper det. Vad deras relation till de föremål de omger sig med är. Hur 
kom de sig att de tänkte kasta just det här föremålet? 

Namnet på mitt koncept är Skifte. Med det namnet vill jag framföra huvud-
tesen. Att det bör ske att skifte i hur vi ser på produkternas värde. Ett skifte i 
vad vi bedömer är avfall. Men namnet passar även in på det skifte som redan 
har skett i föremålets anknytning till dig. Samt ett rum i ständigt skiftande 
utseende. 

Hur motsvarar min slutprodukt de olika as-
pekterna inom Hållbart samhälle? Socialt, 
ekonomiskt samt ekologiskt?
Jag uppfattade det tidigt ifrån Nybros Bostads håll att det var ett önskemål att 
vi skulle framställa något med en potentiell social interaktion. Flera av våra 
möten har handlat om att det är många äldre som sitter hemma ensamma 
och att de behöver komma ut och träffa folk. Jag tror Skifte kan skapa en 
subtil interaktion mellan de boende i området. Man vet att den här saken jag 
tog hem har någon granne till mig haft hos sig. Det kan skapa en nyfikenhet 
på de andra i området. En känsla av samhörighet för de som bor här. En 
stolthet att visa upp mot de som passerar förbi och ”bara” får kika in. Vi som 
bor här. Se vad vi gör. Se vad duktigt vi är. Ett av mina ledord var delaktighet. 
Jag ville därför skapa ett koncept där de boende kan tydligt se att vad de gör 
spelar roll. ”Arkitekturen och konsten ska hjälpas åt/.../de boende i området 
ska uppleva det stora konstverket på torget som ett signum för deras om-
råde/…/den ska kännas som ett personligt riktat omhändertagande av deras 
miljö. Där konsten känns som en angelägenhet klarar den sig från angrepp 
och hela området får en högre status” (Cornell och Lindblom, 1998:14).

Svarar mot sociala ritualer;
När jag valt att utveckla bytarplattform -konceptet så fick jag tips om att 
undersöka den bakomliggande ritualen. Det handlar inte om en hylla där man 
kan lasta av sig saker man inte vill ha, utan en plattform där de boende har 
möjlighet att ge anonyma gåvor till varandra. Ritualen och ceremonin av att 
ge. Det förutsätter att man trots allt kan upptäcka vissa kvaliteter hos föremå-
let som gör att man väljer att placera det i Skifte och inte i sopkärlet. Jag vill 
även få fram känslan av att det man får är en gåva från någon annan. Bour-
dieu (1993) pratar om hur gåvor påverkar oss. Att man känner ett ansvar att 
ge tillbaka. Vilket i detta fall tar sitt utryck i att man sätter dit ett föremål själv, 
som gengåva.

Vid undersökningen av de bakomliggande ritualerna fastnade jag för den 
kinesiska te ceremonin. Där handlar det om att förbereda något med en an-
nan människa i åtanke. Under ceremonin sker stor ansträngning för att följa 
korrekta kodtexter. Allt för att din mottagare ska få ut så mycket som möjligt 
av upplevelsen. Den tanken har jag omvandlat. När du väljer låda och väljer 
placering i rummet så gör det dels med tanke på hur produktens värde skall 
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framhävas men även hur produkten ska uppfattas av någon annan. Du plac-
erar den i lådan med tanke på att någon annan ska hitta och ta den. 

Det finns många sociala bitar som spelar in här. Jag har bara mina egna kän-
slor att gå efter, men med min research i åtanke uppfattar jag det som att man 
skulle kunna upplevas det som jobbigt om man bär med sig ett föremål och 
din granne ser att du bär med det hem. Det kan upplevas som ångestladdat 
att ställa dit föremål. Kommer någon annan vilja ha det här? Kommer det bli 
accepterat? En oro att bli ratad. Att inte duga. 
Papanek (1995) tar upp problemet med att vi försöker tillfredställa våra un-
derliggande behov med föremål. Lösningen på det är att gå tillbaka till våra 
rötter och naturen. Vi saknar starka sociala band mellan personer. Kan vi 
skapa det, kan vi också sluta använda föremål som substitut. Genom Skifte 
skapas indirekta band mellan grannarna i området. 

Ekonomiskt:
Det finns en uppenbar vinning i att återanvända, man sparar in en slant på att 
få det man annars skulle köpt. Men det är ekonomiskt fördelaktigt även på 
ett större plan att byta istället för att kasta. Avfallshanteringen av hushållens 
sopor kostar mer och mer. Vi har ingen plats att lägga allt avfall på. Kommu-
ner får betala för att förbränna på förbränningsstationer. Vid minskad av-
fallsmängd är det en kostnad kommunerna kan spara in på och lägga pengar 
på något mer nyttig, ex. förbättrad vård samt omsorg.

Ekologiskt.
Konsumtionen är den bakomliggande orsaken till i princip alla miljöproblem 
vi har idag. Vid produktion uttöms jordens resurser och från industrierna 
sker utsläpp som förstör vår atmosfär. Sedan skall produkten transporteras 
då ytterligare utsläpp sker. Om man kan återanvända lokalt istället sparar man 
in på de påfrestningarna. Färre sopor till förbränning ger minskade utsläpp 
av gifter i vår redan hårt ansatta atmosfär. Tidsperspektivet är en förutsätt-
ning för ekologisk hållbarhet. Många av problemen beror på att vi byter 
ut föremålen i allt snabbare takt. Därför är det viktigt att skapa något som 
består. 

Kritik.
Jag är medveten om att min produkt ligger i gränslandet för vad den kände 
designern Raymond Loewy kallar ”The MAYA stage”. Vilket betyder ”the 
most advanced yet accaptable”, som beskriver den dragkamp som finns mel-
lan rädslan för det okända och nyhetens attraktion (Gorman, 2003). Det är 
välkänt att för avancerad ny teknik inte säljer väl. Människor är rädda att bli 
dumförklarade om de inte skulle kunna hantera det nya. Det är omöjligt att 
säga hur de boende kommer bemöta min produkt. Men de reaktioner jag har 
fått när jag berättat om projektet är genomgående positiva. Människor är ny-
fikna. Och som sagt fungerade bytarhyllan. Men en tillräckligt tydlig instruk-
tion på stativet tror jag att rädsla för att göra ”fel” kan minimeras och min 
produkt klarar sig på den rätta sidan av MAYA. 

Allt jag har tänkt om de boende ska välja låda kräver att reflekterar över 
föremålet. Men vad händer om de inte gör det?  Inom all design gäller att 
man kan aldrig tvinga en användare att bruka produkten som man tänkt. Jag 
är fullt medveten om det, även om jag ofta använder ordet ”tvinga” eftersom 
det beskriver mitt syfte. Det jag kan göra som designer är att ge förutsätt-
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ningarna. Jag kan genom att använda mig av begränsningar och affordance, 
föreslå och försöka styra produktens användning, men aldrig kontrollera den. 
Därför kommer Skifte att fungera även om de boende inte skulle välja efter 
färg. Även om det är föga troligt så kan det vara så att de boende inte alls 
intresserade av att byta saker. Det kan jag aldrig vete. Men med grund på mitt 
experiment bedömer jag att intresset finns. 

Jag är medveten om att jag skapar en produkt som kan vara problem att bru-
ka för vissa. Den förutsätter viss rörlighet i armar. Att man kan greppa saker 
ovanför huvudet och lyfta. För vissa kan den rörelsen vara besvärlig. Och det 
är en svaghet i projektet. Men rummets begränsningar gör att jag inte kunde 
utforma min produkt på något annat sätt. Det var en inskränkning av använ-
darens bekvämlighet jag beslutade mig att göra, för att idén skulle vara möjlig 
att genomföra. Placerar jag fönstren lägre är soptunnor i vägen. Och jag ville 
skapa fönster längs hela väggen för att verkligen förändra rummets karaktär. 
Att kompromissa med fönstrens formation var något jag inte vill göra, då det 
hade dragit ned helhetsupplevelsen av både rummet och platsen utanför. 

Mot designeryrket;
Designeryrket möter i dessa tider ett av sina största dilemman. Designers 
önskar skapa nya produkter samtidigt som man vet att det inte egentligen be-
hövs. I sin framtida yrkesroll måste man vara medveten om hur det man gör 
uppmuntrar till ytterligare konsumtion och påfrestning på miljön. 
Designen kan vara mer, kan göra mer än att arbeta med materialet i de 
produkter de framställer under den klassiska devisen; reduse, resuse, recycle. 
Design kan lyfta samhällsfrågor genom att fokusera på det mänskliga be-
teendet och skapa hållbara liv. (Sylwan). Att designern övergår från produk-
tcentrerat till att fokusera på design av utbyte av tjänster eller produkter tror 
Sylwan är framtiden och jag håller med. Min produkt kan ses som en tjänst, 
eller ett system. En tjänst för de boende att interagera och konsumera mind-
re. Att möta varandra och skapa gemenskap. Även ekonomiska förtjänster för 
användarna av ett tjänstesystem. Collabrotiv Consumtion är ett nytt begrepp 
inom design jag sett ett flertal föreläsare tala om på TED. Att man äger ex. en 
bil tillsammans och utnyttja det gemensamt. Jag tror verkligen det är fram-
tiden för både design och samhället. Och min produkt rör sig i rätt riktning. 

Mot min utveckling till designer;
Under examensarbetet har man en chans att få en försmak av vad designyrket 
innebär. För mig har det varit mycket givande att ha en uppdragsgivare. Det 
har varit nyttigt att öva på hur man presenterar sina idéer för personer med 
en annan bakgrund än design. De första veckorna i projektet skrev vi ned 
målsättningar för oss själv. Jag ville förbättra mig inom CAD samt att arbeta 
på detaljnivå. Båda känner jag att jag har uppfyllt. Med mitt miljöengagemang 
är det viktigt för mig att bli en designer skapa någonting som bidrar. Jag vill 
inte bli en designer som bara gör ett föremål till.  Inget yrke kan på egen 
hand lösa hur vi ska skapa ett hållbart samhälle (Sylwan). Jag kan tänka mig 
designers rolls som sammanför de nya lösningarna och gör det lättillgängligt 
och användbart. Designern ser helheten.  
Jag känner att jag i detta examensarbeta har funnit de delar jag behöver för 
att kunna sätta ett första ramverk för hur min identitet som designer tar sitt 
utryck. Hur viktig miljön är för mig. 
I början var jag rädd för att göra något som inte rent var en produkt, att göra 

Designeryrket 
möter i dessa tider 
ett av sina största 
dilemman
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Citat nr; 1
“Vad är detta för mig? (för 
oss, för allt levande osv.) 
/…/ ett tings väsen är ock-
så bara en åsikt om detta 
ting”

Nietzsche, Der Wille zur Macht
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något som mer var ett koncept. Jag kände mig osäker eftersom jag under två 
tidigare år enbart gjort produkter som mer eller mindre kunde rymmas i fam-
nen på en person. Att arbeta med det offentliga rummet var något helt nytt 
och skrämmande. Men framförallt inspirerande och ett område jag kan tänka 
mig att fortsätta arbeta inom.

Hur mitt resultat motsvarar designteorier.
”Affordances suggest the range of  possibilities, constrains limit the number 
of  alternatives” (Norman 2005:82) . Jag inser i efterhand att jag har arbetat 
mycket med affordance och begränsningar. Lådans utformning är nyckeln till 
förståelsen för användandet. Text på lådans träsida visar att den kan skjutas 
in åt fler håll än att endast ha glassidan fram. Även detaljen med tumhålen 
indikerar detta. Stativets utformning begränsar användandet. Det går endast 
att placera glassida fram, vilket jag utformat för att färgen inuti ska synas när 
nästa person väljer. Pilarna på stativet indikerar hur man ska lyfta av. *BILD* 

Viss undran över lådornas storlek (40x20 respektive 20x20 cm ) har fram-
kommit. Vilket kan verka litet. Och nej, alla föremål kommer inte få plats. 
Men jag har valt de storlekarna med grund ifrån de observationer ifrån vad 
människor har placerat på min experiment- bytarplattform. Det är generellt 
föremål som ryms inom de måtten. Samt att det är ett önskemål från Nybro 
bostads håll att de inte vill att det ska bli en avstjälpningsplats för grovsopor 
som tv apparater osv. Det tar för stort utrymmet i rummet. Slutligen kan 
storleken illustreras med att det motsvarar utrymmet för föremål som annars 
hade hamnat i soptunnan. 

Hur resultatet tar hänsyn till att vara en 
produkt i offentligheten.
Jag har haft målet att tagit fram ett koncept som passar in på platsen. Som 
är unikt, synligt men som inte stör.” vandalisering beror på att man anser att 
myndigheten har placerat ut obegripliga föremål utan att rådfråga de boende” 
(Cornell och Lindblom, 1998:87). Miljöhuset är ett rum med begränsad of-
fentlighet. Flera människor har tillträde. Ingen privatperson äger det. Men 
låset på ytterdörren gör att inte heller alla har tillgång till det. ”offentligheten 
borde kunna erbjuda ett frihetens rum, där vem som helst kan söka asyl 
utanför intimsfärens borg och på lika villkor delta i ett större samtal om ge-
mensamma angelägenheter” (Cornell och Lindblom, 1998:46). 
Offentligt rum = möjlighetens och frihetens rum. Enligt informater¹ är 
miljöhuset en plats du vill passera så snabbt som möjligt. Helst utan att 
behöva reflektera över att du faktiskt är där. Det är alltid spännande att göra 
tvärtom. Att ifrågasätta varför vi betraktar en sak som vi gör. I detta fall är 
det normen för vad ett miljöhus är som styr vårt synsätt. Jag såg däremot ett 
rum med potential. Jag kände att det fanns utrymme att ändra på denna of-
fentliga plats karaktär. Tidigt i arbetet hade jag tankar om en plats för diskus-
sioner om avfall och värde. En plats för att mötas. Slutresultat handlar om att 
mötas, men på ett indirekt sätt.”Det offentliga rummet finns inte när konst-
nären kommer till platsen, utan det är konstnärens uppgift att göra den till ett 
levande offentligt rum genom sin konst.” (Cornell och Lindblom, 1998:46). 
Jag är ingen konstnär, men jag tycker beskrivningen är träffande.  ”Definiera 
offentligkonst som alla slags arbeten som bryr sig om,  utmanar, invecklar, 
rådfrågar, den publik den vänder sig till” (Cornell och Lindblom, 1998:57).
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Hur resultatets utseende arbetar med ljus 
som värdeförstärkare 
Ljusflödet påverkar människor. ”Ljuset bidrar till ett känslomässigt stämn-
ingsläge” (Johansson och Küller, 2005:85). Ljuset är viktigt för oss (Papanek, 
1995). I Skifte skapar ljuset en anknytning mellan ute och inne. Ljuset binder 
samman två tidigare skilda offentliga platser.  Inuti lyser solljuset in och lyfter 
fram de föremål som står i fönstren. Utomhus på natten så flödar ljuset 
inifrån miljöhuset ut, och skapar ett vackert upplyst mönster (förutsatt att 
lampan är tänd).
Man ska inte sticka ut för mycket från sin omgivning, men inte smälta in i 
den heller.  Paralleller kan dras till färgsättningen av offentliga miljöer där 
skillnaden när du färgsätter något i en offentlig miljö är just att så många 
måste tycka om färgen jämfört med vad du kan ha i ditt eget rum (Johansson 
och Küller, 2008). En miljö där det finns utrymme att både känna igen sig 
och möjlighet att upptäcka nya saker är viktig för människan. 
Johansson och Küller (2008) tar upp förutsättningar upp för hur vi upplever 
vår bostadsmiljö.. Komplexitet och variation är viktigt. Samt uppfattningen 
om en helhet ”upplevelse av helheten sjunker om det förekommer element 
som i ex skala, form och funktion inte hör hemma där. Om den enheten som 
inte passar in har en varaktig eller tillfällig karaktär passar också in. Det tillfäl-
liga är mer accepterat”. ”om komplexiteten överdrivs på bekostnad av helhet 
så upplevs det som kaos” (Johansson och Küller, 2008:231)

Till sist vill jag avsluta med min stolthet och 
glädje i vad jag har åstadkommit. 
Hur slutresultat över min egen förväntan arbetar med att lyfta fram frågeställ-
ningen. Länge i min process så har jag känt att jag har varit så nära att komma 
fram till det där lilla sista. Det extra. Men aldrig riktigt nått fram. Tills iden 
med boxarna du lägger ditt föremål i och placerar i rummet, kom fram.
Att få tid att gräva ned sig och känna att man andas och lever i projektet, var 
en ny upplevelse. 
Det jag framförallt uppskattar är att jag har arbetat inom ett område där jag 
känner att det finns potential att fortsätta arbeta. Jag upplever att jag arbetar 
inom ett ämne som är både intressant och relevant för framtiden. Självklart 
finns det många aspekter att utveckla och arbeta vidare på.  
Styrkan är att Skifte är mer än en hylla där de boende kan byta saker med 
varandra. Genom att tvinga de att reflektera över saken de först tänkte slänga 
så lyfts mitt till en ny nivå. Många bokhyllor är i första hand ett inredning-
sobjekt i sig självt. De ska utsmycka rummet. Deras syfte är inte att framhäva 
det som ställs på dem. Utan föremålen får stå i skuggan av bokhyllans egen 
glans. Min utgångspunkt är ifrån andra håller. Vad behöver objekten för 
att framhävas på bästa sätt. Det blir en egen liten värld åt föremålen inuti 
lådorna, valt efter föremålens egna förutsättningar. Mitt slutresultat skapar 
ständigt skiftande element på platsen. Genom sin kontinuerliga förändring 
av dit ställda föremål skapas en nyfikenhet som är hållbar över en längre tid. 
En identitet för platsen och ett skyltfönster för de boendes bidrag till ett mer 
hållbart samhälle.  
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Bilaga 1.
Möte med hyresgästföreningen Arbetsgruppen Stabbläggaren 
13 mars
Vi läste om att de skulle ha ett möte i området om hur de vill ha det på sina innergårdar och vi såg ett tillfälle 
att komma i kontakt med engagerade människor i de här frågorna. Erika tog i kontakt med den ansvarige och 
frågade om vi kunde få komma dit och göra ett samarbete med dem och göra vår ITK på de här personerna. Vi 
åkte till mötet och berättade om vårt projekt och samarbete med NBAB. Det blev blandade reaktioner om detta 
och specifikt en person började ifrågasätta varför det var planer på att bli en utsmyckning just där och vem som 
ska finansiera det. Men det blev mer och mer positiva rektioner ju mer vi förklarade och berättade. Innan vi 
börjat förklara vår ITK började de att brainstorma på ev. idéer på vad som skulle kunnas göras. De pratade om 
historien och bryggeriet och poängterade flera gånger om att prata och fråga de boende i bostadsområdet Bryg-
geriet, något som vi kan ta till oss och använda oss av. Efter det började vi berätta om tanken med vår ITK och 
vi ville att de skulle fundera över deras önskemål om hur deras bostadsområde ska kännas. Med hjälp av bilder 
och ord fick de beskriva det och vad vi förstod så verkade gemenskap, grönska, lugn och ro viktigt. Första intry-
cket när vi kom dit var att det skulle bli besvärligt att utföra vår metod men det fungerade oväntat bra med den 
här metoden när de fick titta på bilder och välja ut. Även de som tidigare varit helt tysta i de första diskussion-
erna var aktiva och engagerade. Slutsatsen vi drog av det är att det är lättare för de flesta att uttrycka sina tankar 
när det kan beskriva det i bilder. Det verkade som de tyckte det var roligt och göra och att de uppskattade att 
lite yngre personer var med på deras möte. De hade mycket frågor om vår utbildning och våra framtidplaner. 
I slutet blev det även en ny diskussion om hur de tidigare har försökt förbättra bostadsområden med hjälp av 
plantering och det fanns väldigt spridda åsikter om huruvida detta har varit bra eller dåligt. Vissa var väldigt 
positiva och några mer negativa över det. Det som var intressant var att vi såg att de hade valt många liknande 
bilder som de från morgonmötet på kommunen. Några värden som återkom var gemenskap, lugn och trygghet.    

Möte med samhällsplaneringskontoret på Nybro Komun 13 mars
#1 Områdesplansch:
Det alla grupper hade gemensamt var att de hade svårt att placera de objektivt eftersom de kände igen platserna 
på bilderna så vart det snarare efter hur de visste att de upplevde platsen i verkligheten. En person som inte 
bodde här hade lättare att placera eftersom han endast kunde placera utifrån känslan på bilderna. 
Det tog längre tid än vi trodde. De tänkte igenom och diskuterade mer. Diskuterade med varandra. Hur ty-
cker du? Ville hitta medelväg. Påverkade varandra. Vi hade tänkt de skulle göra det mer spontant. Eftersom de 
jobbar på samhällsplanering så tänkte de mycket på byggnaderna på bilderna, även om vi förklarade att det var 
områdena så var de som de sa själva arbetsskadade. 

Skillnader: 
Analys; de jobbar med det ämnet, så de är vana att diskutera och vara de som frågar efter de andras åsikt, up-
pdragsgivarna. De är även kollegor så de vill inte köra över någon och skapa dålig stämning.

Om bilderna. De med mycket skydd var mer privata. Mer bänkar blir alkisbilder. 
Bilden med sjön var nog den som var mest diskussion om . kan tolkas så olika. Öppet kan vara både tryggt 
otryggt.
De jämförde bilderna med varandra. De tänkte att de skulle täcka hela. De trodde inte att alla kunde hamna i en 
hög utan verkade vilja lägga de jämt. De påverkade utfallet. 

Kritik; det var ganska svårt tyckte många att passa in i de parametrarna. De kände områdena: ”jag känner mig 
trygg överallt i nybro”. Vi glömde påpeka så de missförstod. Tänkte inte att de bor där situation, utan att de 
passerar som allmän. ”där vill inte jag gå och sätta mig så nära husen”. Lättare och ändra eftersom det var lätt 
att flytta, flexibelt. Svårare när det är tejp, mer permanent. 
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Bilaga 3. Slideshow från redovisning:

Skifte

Tema: Hållbart samhälle
Examensarbete våren 2012

Erika Bergström

500 kg per person och år

Oreflekterat
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Utgångspunkt:
Att skapa medvetenhet genom en gestaltning på platsen. 

Varför kastar vi föremål?
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Syfte:
Att undersöka hur vår syn på produkternas 
värde förändras.  Att genom en produkt 
medvetandegöra att föremålet fortfarnde kan 
ha ett värde för någon annan. 

Engagemang
Medvetenhet
Delaktighet
Reflektion
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Efter 1 dag: Efter 14 dagar:

Efter 34 dagar: Efter 78 dagar:

Koncept:
Bytarplattform - gemenskap och medvetenhet
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Skifte
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Ljuset som värde förstärkare

Sammanbinder två platser

Tvinga de boende att se på 
föremålet igen. 

Två håll: Trä eller glas fram

Avgörandet om X är skräp 
handlar alltså om den 
plats som X har i ett 
mänskligt liv. 

Ur Olli Lagerpetz ; smuts

Det handlar om ett förhållande 
mellan en person (agent och 
ett föremål. Att kasta bort är 
att kapa av sina kontakter med 
föremålet.

Ur Olli Lagerpetz ; smuts

Vad är detta för mig? (för oss, för 
allt levande osv.) ett tings väsen 
är också bara en åsikt om detta 
”ting”

Nietzsche, Der Wille zur Macht

Bättre än med de ting som varje 
dag tillverkas, säljs och köps, 
kan Leoinas välstånd mätas 
med de ting som varje dag kas-
tas bort för att ge plats till nya.

Italo Calvino; de osynliga 
städerna



46



47

Bilaga 4. Utdrag ur workbook.
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Mitt ramverk:
• Att göra en artefakt som är miljövänlig och inom hållbar utveckling är viktigt för mig som person med 
min bakgrund och min identitet som designer. Jag vill i min framtida yrkesroll arbeta med det hållbara perspek-
tivet på design. Att allt är delar i ett system.
• De boende tillhör en äldre målgrupp som redan har en fördefinierad upplevelse och kunskap för plats-
en. Minst 18 personer och mest 30 personer. 
• Nybrobostads AB söker efter en utsmyckning som visar förståelse för platsen och dess historia. De vill 
även att utsmyckningen ska marknadsföra de själva och även utbildningen i Pukeberg.
• För projektet är det viktigt att jag arbetar med ett område som engagerar mig men även är viktigt för 
samhället. Temat är hållbarutveckling. ”skapa ett samhälle där vi tar tillvara på de mänskliga resurserna vi har; 
mänskliga och naturliga. Inte enbart miljömässigt utan även viktigt med de politiska, kulturella och sociala as-
pekterna. Viktigt att samarbeta med omvärlden. Hjärta, hjärna och samhällsengagemang. 

17/3 2012
• Det jag intresserar mig för är produktens förändrade värde för oss när vi avgör att något är avfall/
sopor/skräp.
o Varför/hur sker denna brytpunkt där en produkt övergår från att vara nånting till ingenting utan att 
varken iakttagbart eller funktionellt ha förändrats? (undantag när en produkt gått sönder och funktionen förs-
vunnit. Det finns då en tydlig koppling i hur produktens betydelse för oss har försvunnit.)
• Brytpunkten i en produkts betydelse sker när vår identitet förändras genom ex. ny familjesituation, 
bostad, arbete, intressen eller vänner. 
o Vi bryter då kontraktet med produkten. Tillskillnad mot när produkten bryter kontakter med oss genom 
att gå sönder. (Olli Lagerspetz beskriver det i sin bok ”Smuts” på sid. 226)
• Skillnaden mot förr i världen är att det har skett en förflyttning i att vi i de flesta fall bryter kontrakten 
mot produkterna innan det behövs. Vi bryter kontraktet genom ändrad identitet. En ändrat identitet som kräver 
nya kontrakt med nya produkter för att bibehållas, alltså kräver den nya identiteten att vi konsumerar. (Bjärvall, 
Katarina; Vill ha mer; 2005) Vi erövrar vår identitet genom att konsumera. Vi köper oss till den självbild vi vill 
ha. (självklart finns det viss identitet där konsumtion ingår. Att vara trendig och alltid har det senaste. Men även 
där ingår det.)
o Det är denna konsumtion som skapar gigantiska sopberg. Dessa sopberg förhindrar och försvårar ekolo-
giska och sociala framsteg. Miljögifter, utsläpp, personer i fatta länder vars mark förstörs av att vi lägger våra 
sopor där. Förstör möjlighet social utvecklig. Tar värdefulla materiell från u-länder och ger tillbaka avfall som är 
obrukbart. I korthet. Våra växande sopberg förhindrar utvecklingen till ett hållbartsamhälle.
• Det vi har glömt är att även om en produkt har förlorat sitt värde/mening/anknytning/betydelse för 
oss, så kan den fortfarande var värdefull för någon annan person eller organisation.
o Vi ser inget värde i en ex. taklampa i metall från 80-talet som du köpte när du flyttade hemifrån. Den 
passar ej längre in i vår självbild som lyckad och framgångsrik, och modern. Men den lampan kan vara värdefull 
för metallindustrin, eller för din granne.
• Varför vi är dåliga på att återvinna? Ett problem med att vi inte återvinner är att vi inte ser vilket värde 
mjölkförpackningen/plastpåsen har för någon annan. Vi förstår inte hur miljön/andra människor tjänar på det 
som du själv ser som utan värde. 
o Vi ser inte sambandet mellan en produkts förlorade värde för oss och vår ändrade identitet. Vi ser bara 
den saken och känner avsmak, hur den inte går ihop med den självbild vi har. Jag tror inte vi vet/reflekterar över 
produktens betydelse i relation till vår historia. Bara vad den betyder för oss just nu.
• Men det gäller även produkter som förlorat sin funktionalitet som vi uppfattar det. Lampan kanske har 
gått sönder vilket gör att objektet förlorar värdet för dig. Men den trasiga lampan påverkar inte värdet på metal-
len för återvinningsindustrin. 
o Jag ser det lite visuellt hur man skulle kunna jobba med hur produkten förs/rör sig från punkt A till 
B. från en kontext till en annan. Från hemmiljö till miljöhus och hur kontexten påverkar vår uppfattning om 
produkten. Det är som den teaterscen som Erving Goffman beskriver I sin bok; Jaget och maskerna 1974;. Vi 
skapar en scen för att visa vår identitet och produkterna blir den avgörande scendekoren för vår framställning. 
Och om någonting som sticker ut på den scen vi vill skapa för att illustrera vår identitet så gör vi oss av med det. 
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Efter 1 dag:

Efter 14 dagar:

Efter 3 dagar:

Efter 16 dagar:

Efter 5 dagar:

Efter 18 dagar:

Tittade in  samma dag, ingenting hade förändrats 
ännu. Men det hade jag inte väntat mig heller. Det 
tar ett tag innan personer uppfattar, vågar reagera på 
saker. Kanske ingen vill ta första steget även om det är 
anonymt. Men även så har inte många passerat igenom 
på den korta tiden.

Till min glädje har det skett något. Blomkrukan på 
nedre hyllan är borta och det har tillkommit en påse 
med elutrustning- mapp? Jag kan även se när jag jäm-
för bilderna att någon har tittat på objektet och flyttat 
på de resterande fyra. Elefanten ligger ned vilket den 
inte gjorde förut. 

Ingen skillnad mot dag 3
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